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APRESENTAÇÃO  
 

O Encontro de História chega a mais uma edição, em um momento extremamente difícil 
para a história política do país. Nas eleições 2018, vimos avançar forças políticas 
conservadoras de ultradireita que defendem a tortura e a intervenção militar, pregam discursos 
contra a independência feminina, gays, negros e nordestinos. O espectro da ditadura ronda e 
cerca a democracia brasileira.  

O resultado das eleições do primeiro turno de 2018 tem uma vinculação direta com as 
Jornadas de Junho de 2013, protestos estudantis contra passagem que descambou em 
manifestações contra a Presidente Dilma Rousseff, com as manifestações de entidades de 
direita, em 2015, contra a Presidente Dilma Rousseff, com a não aceitação por parte do PSDB 
do resultado das urnas, e com o processo de impeachment de Dilma Rousseff.  

Os profissionais da História têm o dever ético e cívico de abordar temas necessários 
para entender o atual contexto brasileiro, tais como discutir o que é a ideologia fascista e suas 
consequências para a democracia, debater o papel das forças progressistas de esquerda e suas 
responsabilidades na atual crise política. Abordar esses temas em universidades, associações 
profissionais e em escolas. Levar o debate para as ruas.   

O processo de impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, golpe ou não?, o avanço de 
propostas políticas conservadoras no Brasil (Escola Sem Partido) e no mundo (a política anti-
imigração de Trump, nos EUA), a crise institucional no Congresso brasileiro e no Judiciário, o 
discurso nas redes sociais de retorno da intervenção militar no Brasil, tudo isso em conjunto 
leva o profissional da História a analisar o atual contexto político brasileiro, as condições 
objetivas de seu surgimento e os sujeitos envolvidos neste processo.   

Entender os embates que se fazem presentes hoje em nossa sociedade, perceber os 
desafios que esses embates exigem e discutir perspectivas de mudanças, são alguns dos 
objetivos do VIII Encontro de História, que tem exatamente por título “A história em tempos de 
exceção: embates, desafios e perspectivas”. 

Durante o evento, entre os dias 24 e 26 de outubro de 2018, a sua programação básica, 
conferência de abertura e mesas redondas, procurará atingir, dentre outros temas, os 
seguintes objetivos: 

  
a) Analisar a conjuntura política, social, econômica e cultural brasileira, sob a ótica da História 
do Tempo Presente.   
b) Avaliar o Estado de exceção instaurado no Brasil e suas implicações na sociedade e na 
Educação; 
c) Discutir o papel das licenciaturas, bem como a formação do profissional em educação, à luz 
dos últimos acontecimentos políticos ocorridos no Brasil. 
d) Divulgar e valorizar a produção acadêmica dos estudantes de graduação e pós-graduação 
dos cursos de História do Estado da Bahia. 
 

Nesta edição, mantivemos a estrutura tradicional do evento: conferência de abertura, 
mesas redondas, minicursos, simpósios temáticos, atividades culturais e lançamento de livros.  
Em relação aos trabalhos submetidos, tivemos um número considerável de comunicações. 
Foram 76 comunicações inscritas, distribuídas em 6 simpósios temáticos (o ST 5 foi cancelado), 
a saber:   
 
ST 1 - História política, movimentos sociais e religiosidades: territórios e fronteiras teóricas: 19 
comunicações. 
ST 2 - História da educação, ensino de história e formação de professores: 15 comunicações.  
ST 3 - Políticas educacionais e o papel do estado: 8 comunicações. 
ST 4 - História das mulheres e antropologia feminista: gênero e sexualidade em resistências e 
perspectivas: 7 comunicações.  
ST 6 - Escravidão, liberdade e pós-emancipação: estudos de trajetórias de populações africanas 
e afro-brasileiras: 8 comunicações. 
ST 7 - Territorialidades, poder e sociedade no Alto Sertão da Bahia: 19 comunicações. 
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Uma novidade muito importante, nesta edição do evento, é a publicação, neste caderno 
de resumos, da seção de artigos completos, com 34 textos publicados. A publicação dos artigos 
contribui para consolidar academicamente o Encontro de História.  
 
Histórico do evento 
 

O Encontro de História é um evento de extensão organizado pelo Colegiado de História 
do Departamento de Ciências Humanas, da Universidade do Estado da Bahia-UNEB, Campus 
VI, Caetité. Constitui-se, hoje, em um dos mais importantes eventos da área de História dos 
cursos de graduação da UNEB. 

Nossa trajetória começou em novembro de 2005, com o evento “História e Cultura”. 
Foi realizado em dois dias, com duas mesas redondas e uma viagem de campo para a histórica 
cidade de Rio de Contas.  

Em 2006, sediamos o III Encontro de História da Associação Nacional da ANPUH, seção 
Bahia. Recebemos mais de mil pessoas durante quatro dias de evento. Por conta disso, não 
ofertamos o nosso encontro local. Em 2007, realizamos o II Encontro de História, com o tema 
“Trabalho e Memória”. Essa edição significou o amadurecimento do encontro, pois ampliamos 
de dois para três dias a programação do evento, incluindo uma conferência de abertura, 
minicursos e sessões de cinema do CINEdebate, além de mantermos as duas mesas redondas. 
Outro fato marcante foi a realização, pela primeira vez, de sessões de comunicações 
coordenadas com apresentação de trabalhos. Foram 14 trabalhos inscritos. Essa estrutura iria 
se repetir nas edições seguintes.  

Em 2008, realizamos o III Encontro de História, com o tema “Imagens e 
representações”. Mantivemos a mesma estrutura ampliada do II Encontro: uma conferência, 
duas mesas-redondas, minicursos, sessões de cinema do CINEDebate e comunicações. Nesta 
edição foram 32 trabalhos inscritos, divididos em quatro sessões temáticas.  

No ano de 2009, o tema do IV Encontro de História foi “Novas abordagens em História: 
entre o ensino e a pesquisa”. A estrutura da programação foi a mesma do evento anterior. Em 
relação às comunicações, foram 45 trabalhos inscritos, distribuídos em quatro sessões 
temáticas. 

Já em 2010, realizamos o V Encontro de História com o tema “O ofício do historiador: 
fronteiras e temporalidades”. Está edição consolidou o evento. Tivemos um público maior do 
que a edição anterior (estudantes e professores de outras universidades), um número maior de 
comunicações inscritas (51), criamos um espaço para lançamento de livros e para exposição 
de fotos e documentos, e conseguimos definitivamente o número de ISSN para o Caderno de 
Resumos do Encontro de História. As sessões de comunicações coordenadas foram 
organizadas em sete eixos temáticos, totalizando 51 trabalhos inscritos.  
 Em 2012, realizamos o VI Encontro de História, que teve como tema “História e 
Linguagens: Domínios e Diálogos”. Já com o evento consolidado, a estrutura do VI Encontro 
de História foi mantida, contemplando uma conferência de abertura e diversas mesas redondas 
realizadas ao longo do encontro, além de atividades como exibição de filmes (CINEdebate), 
sessões de comunicações (apresentação de trabalhos) e minicursos. 
 Entre os anos de 2013 e 2014 o Colegiado de História teve como objetivo principal a 
organização do Projeto de Reconhecimento do Curso de História. Tal atividade demandou 
tempo e trabalhos e envolveu todos os docentes do Colegiado. Por conta disso, deixamos de 
realizar nesse intervalo de tempo o Encontro de História. No entanto, a realização do encontro 
sempre se fez presente nas pautas de nossas reuniões. Numa delas, decidimos pela realização 
do VII Encontro de História para o ano de 2015, além de definirmos que o encontro seria 
bianual. No entanto, não conseguimos realizar o Encontro de História neste ano de 2015. 
 Em maio de 2016, aconteceu o VII Encontro de História, cujo tema “Narrativas, fontes e 
territórios: abordagens e tendências atuais da História” possibilitou a realização de um evento 
afinado com os debates mais recentes acerca do conhecimento histórico. Apostando numa 
mesma estrutura, o VII Encontro abarcou conferências, mesas redondas, simpósios temáticos, 
minicursos e atividades culturais.  
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PROGRAMAÇÃO GERAL 
 
 

Programação Geral – Estrutura 
 
 

 Turno 24 de outubro 25 de outubro 26 de outubro 

Matutino 

 
Credenciamento/Inscrição  

 
(09h - 12h) 

  

 
Minicurso 
(07h - 12h) 

 
Minicurso 
(07h - 12h) 

Vespertino 

 
Credenciamento/Inscrição  

 
Simpósio temático 

(14h - 18h) 
  

 
Simpósio temático   

(14h - 18h)  

 
Simpósio  temático 

(14h - 18h) 

18h - 19h Atividade cultural Atividade cultural  Atividade cultural 

Noturno 

 
Confererência de Abertura    

(19:30h - 22h) 
  

 
Mesa redonda 1 

(19h - 22h)  
  

Mesa redonda 2 
(19h - 22h) 

  
 
 
Conferência de Abertura  
 
 
24 de outubro de 2018 - Quarta-feira / Auditório da UNEB / 19:30h 
  
"A história em tempos de exceção: embates, desafios e perspectivas" 
Prof. Dr. Carlos Zacarias Figueiroa de Sena Júnior (UFBA) 
  
Lançamento do livro:  
 

 

Autor: Carlos Zacarias Figueiroa de Sena Júnior (UFBA) 

 

Salvador: Quarteto Editora, 2018. 

 

Resumo: A publicação remonta através de 48 artigos, 
originalmente publicados na imprensa baiana, o processo iniciado 

em 2016, considerado pelo autor, como um golpe que depôs a 

então presidente Dilma Rousseff até as configurações política 

atuais. São textos que falam dos retrocessos patrocinados pelo 

atual governo de Michel Temer, da necessidade de reação popular, 
da urgência de concluir o luto da esquerda petista, da incultura 

histórica que tem contribuído para a depreciação da discussão 

política no Brasil, da liberdade de imprensa e da necessidade de 

educação como instrumento de transformação. 
 
www.editoraquarteto.com.br/catalogo-livro-escolhido.php?livro=259 
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Mesas Redondas 
  
 
Mesa Redonda 1 – “História: a Grécia Antiga e o tempo presente, a formação do intérprete 
e a construção da historiografia” 
 
25 de outubro (quinta) / 19:00h / Auditório 
  
Palestrantes: 
  
Profa. Dra. Iracema Oliveira Lima (UESB) 
Profa. Dra. Luciana Oliveira Correia (UNEB/Campus VI) 
Profa. Dra. Márcia Cristina Lacerda Ribeiro (UNEB/Campus VI) 
  
Mediação: Prof. Me. João Reis Novais (UNEB/Campus VI) 
 
Lançamento do livro:  
 

 

Autor: Antonieta Miguel e Vânia Muniz dos Santos 
 

Curitiba: CRV, 2018. 
 

Resumo: Este livro é resultado do trabalho de pesquisa de 

professores e discentes do curso de História Campus VI, 

vinculados ao Laboratório de Pesquisa em Didática da História 
(LAPEDHI). História da Educação e Ensino de História: diálogos e 
possibilidades de pesquisa apresenta uma coletânea de textos com 

temáticas variadas, sendo algumas pouco exploradas pela 

historiografia. O leitor terá acesso a uma parte da história da 

educação da Bahia e de questões contemporâneas sobre o ensino 

de história sob a lente de representantes de Clio. O livro aponta 

várias possibilidades de pesquisa, no intuito de fortalecer e 
ampliar os diálogos com outros pesquisadores e grupos de 

pesquisa na área. 
 

www.editoracrv.com.br 
 
  
Mesa Redonda 2 – “Gênero, política e economia no Alto Sertão da Bahia” 
 
26 de outubro (sexta) / 19:00h / Auditório 
  
Palestrantes: 
  
Prof. Me. Miléia Santos Almeida 
Prof. Me. Laiane Fraga da Silva 
Prof. Me. Danielle da Silva Ramos 
  
Mediação: Prof. Dra. Maria Lúcia Porto Silva Nogueira (UNEB/Campus VI) 
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Minicursos 
 
 

Os minicursos foram realizados no período matutino, das 7:00h às 12:00h. Abaixo, lista 
de minicursos com seus respectivos locais de realização.  

 
 

MC 1 - Memória e história oral em comunidades tradicionais 
 

Local: Sala do LIFE (Laboratório) 
  

Nivaldo Osvaldo Dutra 

Doutor em História Social (PUC-SP) 
Professor Assistente do curso de História (UNEB/Campus VI) 
  

Resumo: O minicurso propõe trabalhar a importância da memória e da oralidade entre os povos 
tradicionais, principalmente no que se refere a manutenção de sua identidade. Analisa alguns 
fragmentos de entrevistas realizadas durante as pesquisas, feitas junto a moradores de 
comunidades tradicionais, no sentido de percebermos a relevância dessas memorias coletadas 
através das entrevistas. 
  

 

MC 2 - História do cinema: teoria de gênero e síntese dos movimentos cinematográficos 
no mundo e no Brasil (Cancelado) 
 

Jairo Carvalho do Nascimento 

Doutor em História Social (UFBA) 
Professor Assistente do curso de História (UNEB/Campus VI) 
  

Resumo: O curso se propõe a discutir a teoria de gênero cinematográfico (os tipos de filmes) e 
apresentar uma síntese da história do cinema mundial, abordando as principais correntes 
cinematográficas que marcaram a trajetória de determinados países, seus contextos culturais, 
seus principais filmes e diretores. No cinema mundial, discutiremos os seguintes temas e 
correntes cinematográficas: o cinema soviético, o cinema clássico de Hollywood e o 
neorrealismo italiano (primeiro dia). No caso brasileiro, abordaremos três fases do cinema 
nacional: a Chanchada, o Cinema Novo e a Pornochanchada (segundo dia). O minicurso será 
conduzido a partir de aulas expositivas dialogadas, leituras e críticas de textos, exposição de 
um acervo de imagens de cartazes e fotografias de filmes, em PowerPoint, e apresentação de 
vídeos editados, com pequenos trechos de filmes. Ou seja, para cada tema ou período abordado, 
apresentaremos trechos de filmes para enriquecer o debate. 
  

  

MC 3 – Uma grafia da vida: impasses, problemas e sugestões para trajetórias, percursos 
e itinerários na História Social 
 

Local: Laboratório de História  
 

Alex dos Santos Guimarães 

Doutorando em História Social (UFBA) 
Professor Auxiliar do Curso de História (UNEB/CAMPUS XVIII 
  

Resumo: O minicurso faz um balanço da história da biografia como gênero e procura indicar 
caminhos que acomodem perspectivas mais estruturalistas com outras mais historicistas. 
Aposta também nas análises que privilegiam as trajetórias do sujeito, numa perspectiva 
comparada, geracional, de gênero, e que toma o contexto do(a) biografado(a) em uma chave 
crítica. Propõe ainda uma reflexão sobre o gênero biográfico a partir de quatro questões: i) sua 
trajetória; ii) seu resgate pela historiografia recente; iii) seus impasses atuais; iv) uma proposta 
de construção de biografias a partir da perspectiva da vida cotidiana. 
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MC 4 - “Margaridas no asfalto”: mulheres e regimes autoritários 
 

Local: Auditório  
 

Daniela Moura Rocha de Souza 

Pós-Doutora em Memória: Linguagem e Sociedade (UESB) 
Doutora em Educação (UNICAMP) 
Professora Auxiliar do curso de História (UNEB/Campus VI) 
  

Mércia Caroline Sousa de Oliveira 

Mestranda do Programa “Memória: Linguagem e Sociedade” (UESB) 
  

Resumo: Invisíveis e "desalmadas" na história da antiguidade ocidental ou perigosas 
na "sacrocêntrica" Idade Média, a dicotômica relação estabelecida com o sexo feminino, que ora 
era incapaz e ora, dotada de tamanha retórica inclinada "às forças ocultas", ao longo do tempo 
estabeleceu que o lugar da mulher deveria ser na esfera doméstica. Desencorajada dos espaços 
considerados de destaque intelectual e relegada a silêncios históricos, a mulher, vem ao longo 
dos séculos, superando a passividade imposta e se constituindo enquanto grupo organizado e 
mobilizado em prol de suas independências e autonomia. Iniciativas de conscientização 
femininas e feministas emergiram com maior destaque na sociedade contemporânea com 
movimentos de mulheres que descontentes com a situação a qual estavam (estão) inseridas 
começaram a produzir escritos ficcionais, poéticos, memórias e militantes. Em consonância 
com as lutas feministas contra governos autoritários, se valeram também de aportes teóricos 
científicos, em contextos marcados pelo autoritarismo do Estado, representando o esforço de 
romper com o status quo e com o silêncio da história oficial. 
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Atividades culturais 

 
 
Exposição "Pólis: uma odisseia pelo mundo grego" 
 
24 a 26 de outubro / Sala 02 
  
Durante o ano de 2017 o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo 
exibiu uma exposição sobre a cidade grega antiga, organizada pelo Laboratório de Estudos 
sobre a Cidade Antiga (Labeca-MAE/USP). Aberta ao público, voltada especialmente para as 
escolas da Educação Básica, teve o mérito de trazer para perto do visitante a experiência de 
“viver” a cidade antiga. Em parceria com a UNEB, a USP cedeu arquivos de imagem e algumas 
peças para compor a nossa exposição, que acontecerá durante os três dias do VIII Encontro de 
História (24, 25 e 26 de outubro de 2018). Será um momento importante para conhecer a 
diversidade das mais de mil cidades gregas antigas, sentir um pouco como eles viviam, 
entender como enterravam seus mortos e cultuavam seus deuses. Tudo isso através de 
imagens, de objetos e com um grupo de estudantes/pesquisadores a guiar a visita. 
 

Organização - "Hélade: Grupo de Estudos sobre a Grécia Antiga (NHIPE/UNEB-CNPq)" 
Coordenadora: Profa. Dra. Márcia Cristina Lacerda Ribeiro e Equipe 

  
 
Apresentação da peça grega Medeia, do autor Eurípides 
 
26 de outubro (sexta) / Auditório / 18:00h 
  
Dia 26 de outubro, às 18 horas, a Cia. Ká entre nós de Teatro, de Macaúbas, apresenta a peça 
Medeia de Eurípides, no Auditório da UNEB. Os gregos faziam festas dedicadas aos deuses e 
em algumas delas o público assistia as encenações de tragédias e comédias em concursos 
teatrais organizados pela cidade. Em Atenas, nas Dionísias Urbanas (431 a.C.), Eurípides levou 
aos palcos uma tragédia fascinante. Embora não tenha alcançado o primeiro lugar à época, 
tornou-se uma das célebres obras-primas de todos os tempos. Medeia exibe o dilema cruel 
daquilo que é inerente ao humano. Tomada de amor pelo marido, que resolve trocar o seu leito 
pelo de uma jovem princesa, ela agoniza, experimenta a dor, a angústia. Na luta consigo 
mesma, Medeia trama a morte da rival, e, já perdida, parte para o seu último golpe – assassina 
os dois filhos. Dizia Aristóteles, a tragédia é uma imitação e o poeta deve procurar suscitar o 
prazer inerente à piedade e ao terror para purificar essas emoções; é a produção da catarse 
que cabe ao tragediógrafo. Convidamos a todos a experimentar, com Medeia, esses sentimentos 
que Aristóteles capta tão bem. 
  

Organização - "Hélade: Grupo de Estudos sobre a Grécia Antiga (NHIPE/UNEB-CNPq)" 
Coordenadora: Profa. Dra. Márcia Cristina Lacerda Ribeiro e Equipe 
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SIMPÓSIOS TEMÁTICOS: RESUMOS/COMUNICAÇÕES 
 
 

Os simpósios temáticos foram realizados no período vespertino, das 14:00h às 18:00h. 
Abaixo, lista de STs com seus respectivos locais de realização.  
 
 
ST 1 - HISTÓRIA POLÍTICA, MOVIMENTOS SOCIAIS E RELIGIOSIDADES: TERRITÓRIOS 
E FRONTEIRAS TEÓRICAS 
 
 
Eduardo de Lima Leite 
Mestre em Memória: Linguagem e Sociedade (UESB) 
Professor de História da Rede Estadual de Ensino (SEC-BA) 
 
João Batista Vicente do Nascimento 
Doutorando em Ciências das Religiões (UFPB) 
Professor do curso de História (UNEB/Campus VI) 
 
João Reis Novaes 
Doutorando em História Social (UFBA) 
Professor do curso de História (UNEB/Campus VI) 
 
Joaquim Antônio de Novais Filho  
Mestre em Memória: Linguagem e Sociedade (UESB) 
Professor do curso de História (UNEB/Campus VI) 
 
Resumo: Envolto em uma atmosfera de instabilidade e, influenciada pelas duas guerras 
mundiais, a dimensão política dos fatos sociais retornou ao centro de atenção da história, 
sobretudo, a partir de 1960. Essa renovação foi, também, influenciada pelo contato com outras 
ciências, o que expandiu suas fronteiras, levando-a a incorporar novas dimensões da vida 
social, o que possibilitou a inclusão de novos objetos de estudo. Consequentemente, a natureza 
do político e o sentido de suas relações com as outras séries de fenômenos propiciam 
mecanismos que permitem uma melhor análise e compreensão das experiências humanas no 
tempo. Norteado por essa percepção, o presente Simpósio Temático tem por finalidade reunir 
e dialogar com pesquisadores que estudam a História do Brasil, entre os séculos XIX e XX, a 
partir da interface da História Política com Movimentos Sociais, Relações de Poder e o 
Pensamento Religioso.  
 
 

25 de outubro / Auditório / 14:00h às 18:00h 

 
 

O MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST) E A OCUPAÇÃO DA 
FAZENDA SANTA EMÍLIA 

 
Eduardo de Lima Leite 

Mestre em Memória Linguagem e Sociedade – UESB 
Professor de História (SEC-BA) 

eduardolleite@yahoo.com.br 
 
Resumo: O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) constituiu-se em 1984, em 
um contexto de grande mobilização da sociedade brasileira em favor da redemocratização. 
Contrapondo-se à modernização excludente implementada no campo brasileiro pelo regime 
militar, o MST apostou no protagonismo dos próprios trabalhadores por meio de ocupações de 
terra. Por volta de meados dos anos 90, o MST intensifica a realização de ocupações e conquista 
assentamentos por todo o país, passando a contar com uma importante base de assentados. 
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Na Bahia, em 1994, a direção estadual do MST articula uma frente de massas em Vitória da 
Conquista com o intuito de organizar uma ocupação de terra e contribuir na organização do 
movimento na região Sudoeste do Estado. Constituída com militantes locais e militantes 
oriundos de Itamaraju-BA, cidade localizada na região onde o Movimento encontrava-se mais 
organizado no Estado, a Frente de Massas mobilizou mais de mil e quinhentas pessoas e 
ocupou a Fazenda Santa Emília. A ocupação chegou ao fim por meio de despejo policial, mas 
o processo de mobilização que culminou com a sua organização constituiu uma base social 
que possibilitou ao MST, posteriormente, ocupar e conquistar as fazendas Caldeirão e 
Mocambo consolidando-se na região. Esta comunicação tem por finalidade abordar a 
constituição da frente de massas que organizou a ocupação da fazenda Santa Emília e as 
contribuições dessa luta para a consolidação do MST na região Sudoeste da Bahia. 
 
Palavras-chave: Frente de Massas; Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; 
Ocupação. 
 
 

UMA EXPRESSÃO CULTUAL PENSADA À LUZ DA TEORIA ELIASIANA 
 

Joslan Santos Sampaio 
Doutorando em Memória: Linguagem e Sociedade (UESB) 

Graduado em História 
johistoria@yahoo.com.br 

 
Milene de Cássia Silveira Gusmão 
Doutora em Ciências Sociais (UFBA) 

Professora do Programa de Pós-Graduação em Memória: Linguagem e Sociedade (UESB) 
Professora do curso de Cinema e Audiovisual (UESB) 

mcsgusmao@gmail.com 
 

Resumo: O escopo essencial de nosso trabalho é compreender a teoria de Norbert Elias e 
exercitar uma metodologia que se aproxima, consideravelmente, de alguns procedimentos 
históricos. Embora as reflexões de Norbert Elias tenham como ponto de referência as análises 
sociológicas, sua abordagem incorporou o diálogo da sociologia com outras disciplinas, 
defendendo, por seu turno, a multidisciplinaridade nas pesquisas das ciências sociais. Ao 
lançar o olhar aos processos sociais de longa duração, o sociólogo alemão nos inspirou a tentar 
compreender as mudanças e permanências na estrutura do pensamento e comportamento 
humano em curso. Nesse sentido, a concepção dessa pesquisa prioriza a seguinte perspectiva 
eliasiana: uma expressão cultural pode ser compreendida, dentre outras coisas, pela rede de 
relações sociais composta por indivíduos interdependentes. É a essa rede social de formação, 
cujas proporções podem ser bastante variáveis e estão continuamente em fluxo, que se poderia 
chamar configuração. Assim, uma configuração social ajuda a moldar, de maneira mais 
nuançada, as práticas e mentalidades dos indivíduos envolvidos na rede da qual fazem parte. 
Com esse pensamento, Elias indicou, sob o impulso das críticas à História, acusando-a de 
orientar-se por um procedimento extracientífico específico de sua época, um caminho para 
delinearmos uma cartografia do processo de tomadas de decisões de um indivíduo articulado 
com a conjuntura vivida e a rede de formação da qual ele faz parte, ou seja, as decisões e 
criações de um indivíduo são articuladas com o desenvolvimento sócio-histórico, ou antes, o 
devir histórico. 
 

Palavras-chave: História; Norbert Elias; Expressão cultural.   
 
  

“UMA HISTÓRIA DE AMOR E FÚRIA”: UMA CONTRA-HISTÓRIA DO BRASIL? 
 

Joaquim Antônio de Novais Filho 
Mestre em Memória: Linguagem e Sociedade (UESB) 

Professor do curso de História (UNEB/Campus VI) 
novais.juca@gmail.com  
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Resumo: O longa-metragem de animação “Uma história de amor e fúria”, dirigido por Luiz 
Bolognesi (75 min. 2012), apresenta-se como um drama épico no qual o protagonista, um 
guerreiro imortal, reencontra a sua amada em quatro momentos distintos: um conflito indígena 
dos tupinambá, na Guanabara em 1560; a revolta da “Balaiada” (1838-1841), no Maranhão; a 
guerrilha urbana contra a ditadura militar nos anos 1970; e um episódio distópico ambientado 
no Rio de Janeiro, assolado pela luta por água potável, no ano de 2096. A proposta dessa 
comunicação é abordar algumas possibilidades de uso didático dessa animação, 
especificamente em aulas de história. Para esse fim, pretende-se fazer uma análise do filme, 
abordando as especificidades da linguagem e da estrutura narrativa. Em seguida, 
problematizaremos a persistência de uma noção de história associada a expressão historia 
magistra vitae evidenciada na fala recorrente do protagonista “Viver sem conhecer o passado é 
andar no escuro”. Por fim, discutiremos os riscos da captura, domesticação e 
monumentalização da rebeldia, evidenciados pela estratégia narrativa do filme. Para esse fim, 
confrontaremos a contribuição da historiografia “oficial” com outras memórias das lutas 
sociais, enfatizando o episódio que trata da “Balaiada”. 
 
Palavras-chave: Filme; Historiografia; Memória; Lutas Sociais. 
 
 
A MÚSICA POPULAR DO FILME UNDERGROUND DE EMIR KUSTURICA: DIÁSPORA DA 

BALKAN BEATS 
 

Ádma Bernardino Magalhães 
Mestre em Artes (UFMG) 

Professora do Curso de Pedagogia (UNEB/Canpus XVII) 
amagalhaesmono@gmail.com 

 
Resumo: Nesta comunicação, com o tema A música popular do filme underground de Emir 
Kusturica: diáspora da Balkan Beats, discuto o filme underground de 1995 que trata de modo 
tragicômico, numa linguagem surrealista, sobre a dissolução da antiga Iugoslávia. Na análise 
da obra fílmica, evidenciam-se a música dos Balcãs, idealizado, roteirizado e dirigido por um 
grande músico iugoslavo e como enfoques dessa trama dialogo sobre o poder da música como 
elemento integrador e rizomático que o filme explora em todo o decorrer dessa obra. Imaginação 
e evasão no sonho, no cômico, na música dão um tom menos dolorido a um tema tão penoso 
quanto a guerra entre povos de uma mesma região que até então conviviam sem grandes 
problemas. As aproximações da minha interpretação conduzem a um debate ligado ao 
movimento diaspórico pela música, a ideia de territorialidade e pertencimento, e ao chegar na 
história contemporânea vai de encontro ao processo emigratório/refugiados que atinge de 
maneira cada vez mais densa o Brasil, divide opiniões e põe em debate as fronteiras e a 
segurança de propriedade dos estados nacionais. Se no filme de 1995 Kusturica usa a música 
para tocar na dimensão étnica, diaspórica e de pertencimento, a realidade hoje nos desloca 
para os espaços de ocupação de muitos refugiados e sua sobrevivência cultural, sua história, 
sua arte e sua capacidade de se reinventar em outro território.  
 
Palavras-chave: Underground; Música Popular dos Bálcãs; Diáspora.   
 
 

SABERES E PRÁTICAS TRADICIONAIS DE UMA PARTEIRA/REZADEIRA, LÍDER 
ESPIRITUAL DO QUILOMBO BARREIRO GRANDE 

 
Naita Aparecida Nunes de Lima  

Graduanda em Pedagogia (UNEB/Campus XVII) 
aparecidanaita@gmail.com 

 
Resumo: Este estudo é resultado de parte de uma pesquisa qualitativa que está em 
andamento, e tem como foco, as memórias e histórias do quilombo Barreiro Grande, localizado 
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no município de Serra do Ramalho - BA. Compreendendo a importância da memória no 
processo de construção e qualificação identitária, preservação e manutenção da cultura. 
Assim, o artigo compõe-se de uma narrativa dos saberes e práticas tradicionais de uma mulher 
quilombola, com o objetivo de reconhecer as memórias e histórias quilombolas a partir das 
narrativas de vidas e dos saberes tradicionais de uma parteira /rezadeira do Quilombo Barreiro 
Grande. Assim, compreendemos que os saberes e práticas tradicionais estão diretamente 
atrelados à identidade local. Além disso, foi possível evidenciar que os caminhos que levaram 
a se tornar parteira/rezadeira estão intrinsecamente ligada a espiritualidade “dom”. 
Entendemos, que como parteira/rezadeira e líder espiritual tem um papel social importante no 
meio que vive.  
 
Palavras Chaves: História oral. Parteira. Saberes e práticas tradicionais. 
 
 

“EU NÃO QUERIA SER PASTORA...”: PASTORADO FEMININO E CONSTRUÇÃO DE SI  
 

Polyana Jéssica do Carmo de Souza  
Mestranda no Programa de Pós-Graduação em História Regional e Local (UNEB CAMPUS V) 

poly_jessyca@hotmail.com 
 

Resumo: O objetivo dessa comunicação é refletir sobre a maneira como Paula Silveira, Amélia 
Sacramento e Flora Amaranto, três pastoras da Igreja do Evangelho Quadrangular em Feira de 
Santana entendem sua trajetória até alcançarem a ordenação. Buscar compreender a forma 
como elas se constroem em suas narrativas orais dando ênfase aos aspectos sobrenaturais que 
confirmaram o pastorado delas enquanto mulheres. O marco temporal dessa análise é do ano 
2000-2015, pois foi nesse período que Amélia Sacramento assumiu o cargo de superintendente 
regional, um posto intermediário entre o Conselho Estadual de Diretores e o Conselho Nacional 
de Diretos, órgãos máximos da Igreja à níveis estadual e nacional. As personagens dessa trama 
são mulheres de destaque, pois são pastoras presidentes em suas congregações, e uma delas, 
Amélia Sacramento, ocupou o cargo de superintendente regional, durante quinze anos, 
tornando-se a primeira mulher na Bahia a ocupar essa posição. Além disso, duas delas, Paula 
Silveira e Flora Amaranto, foram testemunhas da chegada e implantação da Igreja do 
Evangelho Quadrangular em Feira de Santana no ano de 1969. A partir da metodologia da 
História Oral que possibilita o acesso a testemunhos vivos dos eventos históricos e a utilização 
de suas memorias na construção da pesquisa e análise histórica, as falas dessas pastoras são 
trazidas como fontes e problematizadas na perspectiva de compreender a maneira como elas 
fazem a construção de si a partir de seus relatos e sobre quais aspectos de suas vidas e do 
pastorado buscam dar maior visibilidade. 
 
Palavras-chave: Igreja do Evangelho Quadrangular; Pastorado feminino; Construção de si. 
 
 
HISTÓRIA E MEMÓRIA NO CINEMA DOCUMENTAL DE CANUDOS: ANÁLISE DO FILME 

“SOBREVIVENTES, OS FILHOS DA GUERRA DE CANUDOS” (2004) 
 

Taynara Caires Carneiro de Oliveira 
Graduanda em História (UNEB/Campus VI) 

taynaracco@gmail.com 
 

Orientação: Prof. Dr. Jairo Carvalho do Nascimento (UNEB/Campus VI) 
 
Resumo: Esta comunicação tem por objetivo investigar como a Guerra de Canudos e a saga 
de Antônio Conselheiro foram retratadas pelo cinema, mais precisamente no documentário 
“Sobreviventes, os filhos da Guerra de Canudos” (2004), de Paulo Fontenelle. O documentário 
procura recompor, a partir de depoimentos, a tragédia e o sofrimento da guerra, retratando 
como se deu e o que restou de Canudos e de seu povo nesse conflito. A Guerra de Canudos já 
foi por muito revisitada pelos historiadores, afinal não podemos esquecer que se trata de um 
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dos mais sangrentos conflitos em território nacional, em que brasileiros lutaram contra 
brasileiros por razões políticas, religiosas, econômicas e sociais. Apresentarei uma síntese do 
meu projeto e os resultados parciais da pesquisa em curso. 
 
Palavras-chave: Guerra de Canudos; Cinema; Memória. 
 
 

O DISCIPLINADOR DA SOCIEDADE, DA MORAL E DOS BONS COSTUMES: A CRÍTICA 
SOCIAL NA OBRA DE RODOLFO COELHO CAVALCANTE 

 
Magali de Souza Pereira 

Graduanda em história – (UNEB/Campus VI) 
maguicte@hotmail.com 

 
Orientação: Prof. Dr. Jairo Carvalho do Nascimento (UNEB/Campus VI) 

 
Resumo: Esta comunicação tem por objetivo apresentar o meu projeto de pesquisa “O 
disciplinador da sociedade, da moral e dos bons costumes: a crítica social na obra de Rodolfo 
Coelho Cavalcante”, em que analisaremos quatro folhetos para entender o pensamento 
conservador de Rodolfo Coelho Cavalcante, a questão dos costumes e transformações culturais 
do Brasil nas décadas de 1960 e 1970, são eles: “As modas escandalosas de hoje em dia”, 
“Cabeludos de ontem e os cabeludos de hoje”, “ABC do beijo” e “A devassidão de hoje em dia”. 
O tema também está relacionado a questão de gênero, pois se refere a intolerância existente 
na época em relação a vaidade e autonomia da mulher na sociedade, que antes era uma figura 
invisível, e não tinha liberdade de escolha. A literatura de cordel chegou no Brasil através dos 
portugueses no século XIII e aos poucos foi se espalhando e se tornando popular, ganhando 
destaque principalmente no nordeste brasileiro, tornando uma característica própria da 
cultura da região. A pesquisa está em andamento. Trabalhamos com o acervo disponível na 
casa Fundação Rui Barbosa, com livros, artigos e teses sobre o folheto de cordel. 
 
Palavras-chave: Rodolfo Coelho Cavalcante; Literatura de cordel; Crítica social. 
 
 

RELIGIOSOS E A NÃO-VIOLÊNCIA ATIVA” NA MEMÓRIA MEDIATIZADA DOS 50 ANOS 
DO GOLPE CIVIL-MILITAR NO BRASIL (1964-1985) 

 
Polliana Moreno dos Santos  

Doutoranda em História Social (UFBA) 
Professora do curso de História (UNEB/Campus IV) 

pmoreno@uneb.br 
 
Resumo: Este trabalho discute a participação de religiosos na resistência contra a Ditadura 
Militar (1964-1985), tendo como eixo a memória mediatizada presente na série jornalística 
“Silêncios da Ditadura” exibida pelo jornal SBT Brasil. Busca-se perceber os contextos no qual 
religiosos, cristãos ou não, estiveram envolvidos, construindo uma memória mediatizada. O 
evento tratado nessa série é a Operação Gutemberg, organizada pelos militares para controlar 
a missa em memória do jornalista Vladimir Herzog_ assassinado nos porões do Doi-Codi_e 
evitar que a mesma se transformasse num ato político. A missa ecumênica foi realizada por 
três figuras importantes da resistência à Ditadura: o rabino Henry Sobel, Dom Evaristo Arns e 
o reverendo Jaime Nelson Wright. Esses três religiosos empreenderam em suas trajetórias, em 
seguimentos de religiões distintas, os princípios da “não-violência ativa” como mecanismo de 
luta. Esse conceito imprime a atitude de muitos que optaram por lutar, resistir, mas sem usar 
as armas. Inicialmente, discutiremos o conceito de “não-violência ativa” baseado no trabalho 
de Roberto Zwetsch, trazendo como exemplo o caso de Dom Romero em El Salvador e Frei Betto 
no Brasil. Em seguida apresentaremos o episódio tratado na série jornalística “Silêncios da 
Ditadura” articulando o seu conteúdo à ação dos três religiosos e suas trajetórias.  
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Palavras-chave: Não-violência ativa; Memória mediatizada; Golpe civil-militar. 
 

HISTÓRIA POLÍTICA: TRAJETÓRIA E PERSPECTIVAS 
 

João Reis Novaes 
Doutorando em História Social (UFBA) 

Professor do curso de História (UNEB/Campus VI) 
joaoreisnovaes@gmail.com 

 
Resumo: A história política passou por um processo de renovação após o desenrolar das duas 
guerras mundiais. Nesse momento, as pressões exercidas através das relações estabelecidas 
entre as nações no cenário internacional, refletiram, significativamente, na vida interna de 
cada país. Evidenciando, portanto, que a política exerce influência sobre o destino dos povos e 
das existências individuais. Isso se tornou mais evidente a partir do aumento das atribuições 
do Estado moderno, pois é em função dele que a política se organiza e se estrutura. Nesse 
sentido, o presente trabalho objetiva problematizar as transformações ocorridas na História 
Política, sobretudo, a partir de 1960.  
 
Palavras-chave: Política; Historiografia; Perspectivas metodológicas. 
 
 

26 de outubro / Auditório / 14:00h às 18:00h 

 
 
EU QUERO, EU ORDENO: MÚSICA E TEOLOGIA DA PROSPERIDADE NO CRISTIANISMO 

PROTESTANTE 
 

João Batista Vicente do Nascimento  
Doutorando em Ciências das Religiões (UFPB) 

Professor do curso de História (UNEB/Campus VI) 
jbvicente@bol.com.br 

 
Resumo: Esse trabalho versa sobre a influência da teologia da prosperidade no comportamento 
musical de igrejas protestantes, com vistas às discussões do Simpósio Temático “História 
política, movimentos sociais e religiosidades: territórios e fronteiras teóricas”. É de 
responsabilidade dos filósofos sofistas a inserção da música quando das primeiras formas de 
organização curricular. No cristianismo, a ancestralidade musical encontra-se em Jubal, 
narrado no Gênesis por sua relação com a harpa e o órgão. Respaldado na ideia de louvor e 
adoração, percebe-se que os fundamentos da música cristã enquanto poieses têm sido 
abalados por conta da teologia da prosperidade. Acrescenta-se o “empoderamento” 
desenvolvido pelos chamados profetas hodiernos e suas ordenanças a Deus. Se o louvor pode 
ser associado à exaltação de uma divindade, e, adoração/adorare, como adoração a Deus, a 
partir do movimento neopentecostal do final da década de 70 do século XX, tem ocorrido uma 
inversão de sentido quando o individualismo se apresenta em muitas letras da chamada 
música gospel, atualmente associada às instituições religiosas que se professam evangélicas. 
Essa individualização é recorrente quando o louvor que em tese deveria ser à divindade, passa 
a ser a alguém onde o Deus referido nas canções deve estar à disposição para atender aos 
requisitos “eu quero, eu ordeno” de quem no lugar de estar para oferecer, encontra-se para 
pedir. Essas mudanças, para além dos adeptos da teologia da prosperidade, tem influenciado 
outros segmentos do cristianismo onde esse tipo de música vem sendo utilizada de forma 
recorrente. 
 
Palavras-chave: Cristianismo e teologia da prosperidade; Movimento neopentecostal; Louvor e 
adoração. 
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“ANTIGAMENTE O BOI PUXAVA O CARRO, HOJE O CARRO TÁ PUXANDO O BOI”:  
DESDOBRAMENTOS DO DESENVOLVIMENTISMO BRASILEIRO NAS VIVÊNCIAS E 

LABUTAS DE VAQUEIROS NO ALTO SERTÃO BAIANO 
 

Carlos Alexandre Pereira Teixeira 
Aluno do Programa de Pós-Graduação em História Regional e Local (UNEB/Campus V) 

carlos_histor@hotmail.com 
 
Resumo: As discussões empreendidas por esta pesquisa de mestrado, ainda em 
desenvolvimento, pretendem evidenciar a atuação dos vaqueiros em suas atividades laborais 
no Alto Sertão baiano. Estes sujeitos participaram ativamente e foram importantes na 
manutenção da dinâmica social voltada para o sistema pastoril. Suas expressões orais e as 
manifestações musicais permitem análises sobre os afazeres vaqueirais, pois são registros de 
labutas e vivências presentes no campo da memória e que trazem uma série de questões sobre 
as experiências de trabalho na região em questão. Os anos de 1960 a 1976, contexto que 
delimita o recorte temporal deste estudo, referem-se ao período de atuação laboral dos 
vaqueiros entrevistados, mas também é o momento em que diversas mudanças sociopolíticas 
estavam sendo conferidas no cenário econômico nacional, refletindo assim na dinâmica 
regional alto sertaneja. As transformações experimentadas pela economia brasileira após a 
década de 50 resultaram em profundas modificações nas estruturas sociais. Obras estatais 
que promoviam a abertura de novas estradas, ampliação da utilização de veículos automotores, 
liberação de créditos financeiros para o desenvolvimento rural são exemplos de investimentos 
que impactaram diretamente na vida e no trabalho dos vaqueiros. Analisar as manobras 
governamentais e consequentemente seus desdobramentos nas vivências sertanejas, 
possibilita uma maior e mais profunda compreensão das experiências sociais dos vaqueiros no 
tempo. Mesmo sabendo que a história tem em sua essência a característica lacunar, as 
discussões empreendidas descortinam informações, que talvez não pudessem ser acessadas 
apenas por documentos escritos, promovendo assim, novas possibilidades e abrangências nas 
pesquisas historiográficas sobre os “mundos dos sertanejos”. 
 
Palavras-chave: Vaqueiros; Memória; História oral.  
 
 
CINEMA E HISTÓRIA ANTIGA: A RECEPÇÃO DA MITOLOGIA GREGA NO FILME PERCY 

JACKSON 
 

Érica Dias da Silva 
Graduanda em História (UNEB/Campus VI) 

kinhadias2307@gmail.com 
 

Orientação: Profa. Dra. Márcia Cristina Lacerda Ribeiro (UNEB/Campus VI) 
 
Resumo: Meu objetivo é examinar a recepção da mitologia grega no filme Percy Jackson, o 
ladrão de raios, do roteirista e autor da obra Rick Riordan. Mircea Eliade (2002) nos dá conta 
que o mito é o relato de uma história sagrada, ocorrida no tempo primordial, o tempo fabuloso 
do ‘princípio’. É a narrativa das façanhas dos Entes Sobrenaturais, de como o mundo passou 
a existir, é a narrativa da ‘criação’, dos heróis e das grandes famílias. Esse mundo mágico que 
conformava o aspecto sagrado grego tem muito a nos dizer ainda hoje, especialmente quando 
nos voltamos para o cinema, a televisão e os jogos. Rick Riordan escreveu uma série de livros, 
a saga fantástica, para o público infanto-juvenil, narrando as façanhas do adolescente Percy 
Jackson, obra de grande destaque entre esse público e que ganhou maior fôlego quando foi 
parar nas telas do cinema. É o mundo mágico, cheio de fantasia e muitas façanhas num 
universo que mistura a atualidade com a mitologia grega que o cinema nos apresenta. Nosso 
intuito é analisar a recepção da mitologia grega no filme Percy Jackson, o ladrão de raios; 
queremos entender as semelhanças e discrepâncias no processo de adaptação e de releitura 
da mitologia grega. Nosso ponto de partida é apreender o significado do mito no mundo grego; 
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na sequência o que é recepção, intertextualidade, quais são os mecanismos para seu 
entendimento. Em seguida, com o levantamento das passagens do filme que fazem referência 
ao mito (Poseidon, Medusa, a Hidra de lerna, dentre outros), buscaremos junto aos clássicos 
épicos da mitologia, a Ilíada e a Odisseia, de Homero, compreender a intertextualidade 
proporcionada por Rick Riordan.  
 
Palavras-chave: Cinema; Mitologia; Percy Jackson.  
 
 

MEDEIA DE EURÍPIDES: JASÃO E SUA BUSCA OBSTINADA PELA CIDADANIA  
 

Getúlio Silva Dantas 
Graduando em História (UNEB/Campus VI)  

getuliocte@gmail.com 
 

Orientação: Profa. Dra. Márcia Cristina Lacerda Ribeiro (UNEB/Campus VI) 
 
Resumo: Esta comunicação tem como objetivo analisar a forma com a qual Eurípides 
representa, em sua Medeia (431 a.C), a relação entre bárbaros e gregos. Diferentemente de 
muitas pesquisas, cujo foco recai sobre a heroína, nosso olhar se volta para o vilão – Jasão. 
Nosso propósito é examinar a trajetória de Jasão - visto invariavelmente como cínico, torpe e 
injusto por ter abandonado esposa e filhos por um novo casamento. Nossa hipótese é que o 
ideal de Jasão permaneceu por toda a sua vida o mesmo – tornar-se um cidadão, com tudo o 
que isso implica para o grego; o casamento com Medeia foi consequência desse movimento. 
Portanto, ele não traiu a si e seus ideais ao buscar obstinadamente firmar a sua identidade, 
seu único propósito. A partir dos estudos de Fredrik Barth (Os grupos étnicos e suas 
fronteiras,1976), examinaremos conceitos de grupo étnico e suas fronteiras para melhor 
entender Jasão e a identidade grega.  
 
Palavras-chave: Grécia Antiga; Identidade helênica; Tragédia Medeia.  
 
 

A REPRESENTAÇÃO DA CIDADE GREGA ANTIGA NO LIVRO DIDÁTICO DE HISTÓRIA 
DO ENSINO FUNDAMENTAL ADOTADO NO MUNICÍPIO DE CAETITÉ, BAHIA, ENTRE OS 

ANOS DE 1999 E 2017 
 

Luciana Fernandes Ramos 
Graduanda em História (UNEB/Campus VI) 

 
Thais Pereira Oliveira 

Graduada em História (UNEB/Campus VI) 
thaiispereira1@hotmail.com 

 
Orientação: Profa. Dra. Márcia Cristina Lacerda Ribeiro (UNEB/Campus VI) 

 
Resumo: O livro didático, principal instrumento de ensino-aprendizagem, vem passando nos 
últimos anos por intensa investigação por parte dos pesquisadores e muitas modificações são 
passíveis de constatação. De igual modo, também a História Antiga Grega vem sendo passada 
em revista - através da revisão e ampliação de conceitos, ampliação de temáticas e da 
documentação, especialmente o documento material - desvendando um mundo de cidades 
espalhadas por todo o Mediterrâneo, dando-nos a conhecer um universo até então pouco 
visitado, universo dinâmico, de intensos contatos, trocas de ideias, de bens. Diante disso, 
nossa comunicação tem por objetivo analisar a representação da cidade grega antiga no livro 
didático de História do Ensino Fundamental adotado no município de Caetité, Bahia, entre os 
anos de 1999 e 2017. Nosso principal interesse é investigar em que medida o livro didático vem 
incorporando os novos conhecimentos sobre a cidade antiga grega. Nossa principal hipótese é 
que os livros continuam apresentando um viés atenocêntrico, ou seja, a cidade de Atenas 
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persiste como modelo por excelência de cidade grega, e Esparta entra como mera comparação, 
sempre negativa. Nossa pesquisa parte de uma análise de conteúdo, observando os livros à luz 
do que nos informa a historiografia mais recente. 
 
Palavras-chave: Livro didático; História Antiga; Representação.  
 
 

A ORGANIZAÇÃO ESPACIAL DA PAISAGEM SAGRADA DE CORINTO NO PERÍODO 
ARCAICO (VIII- VII A.C) E O SURGIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA PÓLIS 

 
Isabela Moreira Silva 

Graduanda em História (UNEB/Campus VI) 
bella.moreirafsaa@gmail.com 

 
Maria José de Jesus Lima 

Graduanda em História (UNEB/Campus VI) 
marialr737@gmail.com 

 
Orientação: Profa. Dra. Márcia Cristina Lacerda Ribeiro (UNEB/Campus VI) 

 
Resumo: Nossa comunicação pretende apresentar alguns apontamentos para o nosso projeto 
de construção de trabalho de conclusão de curso. Pretendemos escrever e analisar a 
organização espacial da paisagem sagrada de Corinto no Período Arcaico (VIII- VII a.C) e o 
surgimento e estruturação da pólis. Partindo do estudo de Fraçois de Polignac (1995), 
pretendemos verificar em que medida o surgimento da pólis de Corinto se dá em torno de um 
culto comum. Inicialmente procederemos a um levantamento bibliográfico sobre Corinto e sua 
paisagem sagrada, em seguida, verificar o que as fontes antigas podem nos oferecer. Todo 
material será catalogado e fichado e nosso repertório conceitual e teórico melhor precisado.  
 
Palavras-chave: Grécia Antiga; Cidades; Fontes.  
 
 

CAVALOS E CAVALEIROS NA GRÉCIA ANTIGA: REPRESENTAÇÕES NO MITO DE 
ORESTES 

 
Geisy Stephany Lauton da Silva  

Graduanda em História (UNEB/Campus VI) 
geisystephany@hotmail.com 

 
Orientação: Profa. Dra. Márcia Cristina Lacerda Ribeiro (UNEB/Campus VI) 

 
Resumo: Esta comunicação pretende apresentar nosso projeto de pesquisa de Trabalho de 
Conclusão do Curso (TCC), ainda em fase inicial de levantamento do estado da arte e de 
delimitação e apropriação de conceitos chaves. Nosso propósito é analisar a representação dos 
cavalos e dos cavaleiros no mito de Orestes a partir da análise de tragédias áticas do século V 
a.C. de três poetas diferentes: Ésquilo (Coéforas), Sófocles (Electra), e Eurípides (Electra). Os 
cavalos são especialmente símbolo de poder e nobreza na Grécia antiga e aparecem sempre 
associados ao herói, às provas atléticas e à guerra. Nossa intenção é entender como os poetas, 
contando uma mesma história – o mito de Orestes, utilizam de maneira diversa a temática do 
cavalo e do cavaleiro, quer em metáforas, como em Eurípides, ou no diálogo do mensageiro de 
Sófocles, cuja função primordial era tornar verossímil um falso relato. Acreditamos que o 
estudo dessas peças possa ampliar nosso conhecimento sobre um tema pouco conhecido 
apesar de sua grande relevância na sociedade grega. Pensamos o conceito de representação a 
partir de Roger Chartier pelo viés da História Cultural. 
 
 
Palavras-chave: Cavalos; Cavaleiros; Representação.  
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O TÚMULO COMO LUGAR DE MEMÓRIA NO MITO DE ELECTRA E ORESTES 

 
Naiana Correia Machado 

Graduanda em História (UNEB/Campus VI) 
naiana31@hotmail.com 

 

Orientação: Profa. Dra. Márcia Cristina Lacerda Ribeiro (UNEB/Campus VI) 
 
Resumo: A presente comunicação tem por objetivo analisar o túmulo como um lugar de 
memória do morto. Nosso foco é o túmulo de Agamêmnon, o comandante da Hélade na guerra 
de Troia. O corpus documental da pesquisa compõe-se de três tragédias que versam sobre o 
mesmo mito: Coéforas de Ésquilo (458 a.C), Electra de Sófocles (c. 415 a.C) e a Electra de 
Eurípides (c. 415 a.C). A partir da comparação da representação tecida pelos três poetas, 
pretendemos entender como os gregos antigos refletiam sobre a morte, como enterravam seus 
mortos e como cultuavam o túmulo (sêma) como lugar de memória do morto. Entendemos 
lugar de memória tal qual nos propõe Pierre Nora (Entre memória e história: a problemática 
dos lugares, 1984) - um espaço material que tem por função alicerçar memórias coletivas, 
garantindo a cristalização de uma memória de algo ou alguém e sua transmissão. Nesse 
sentido, assim como um funeral digno, o túmulo era um marco entre o mundo dos vivos e o 
mundo dos mortos, o Hades, e possuía o papel de rememorar o morto, devendo receber as 
oferendas costumeiras, ser visitado e tratado com respeito; o ultraje ao local do sepulcro, pelo 
contrário, era uma violência aos olhos dos gregos. 
 
Palavras-chave: Túmulo; Memória; Tragédias. 
 
 

O SANTUÁRIO DE APOLO EM DELFOS E A CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE 
HELÊNICA 

 
Mateus Soares de Oliveira 

Graduando em História (UNEB/Campus VI) 
matteus9988@gmail.com 

 
Orientação: Profa. Dra. Márcia Cristina Lacerda Ribeiro (UNEB/Campus VI) 

 
Resumo: Nosso objetivo é apresentar algumas ideias que estamos desenvolvendo no nosso 
projeto de Trabalho de Conclusão de Curso, ainda em fase inicial. Sabemos que muito embora 
a historiografia tenha privilegiado algumas poucas pólis quando se fala de Grécia antiga, o 
universo grego conheceu mais de um milhar delas, todas independentes umas das outras, 
seguindo o seu próprio ritmo, com seus calendários, regimes de governo, etc. Apesar dessa 
diversidade havia algo que as unia – uma identidade comum, helena. Jonathan Hall afirma 
que os gregos viveram sempre no processo de tornarem-se gregos, ou seja, sua identidade foi 
construída, e reconstruída por vezes, englobando ou suprimindo grupos. Nosso objetivo é 
pesquisar a importância do Santuário pan-helênico de Apolo, em Delfos, na construção e 
conformação de uma identidade grega comum. Ele se constituía como um espaço pan-helênico, 
onde era mais perceptível essa identidade comum grega. Nele ocorriam os Jogos Píticos (um 
dos quatro festivais atléticos da Grécia), onde apenas os gregos participavam de suas 
competições e exibiam sua helenidade, independente de suas rivalidades. 
 
Palavras-chave: Delfos; Oráculo; Identidade grega.  
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ST 2 - HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, ENSINO DE HISTÓRIA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 
 

Genilson Ferreira da Silva 
Doutor em Educação (UNEB/Campus I) 
Professor Assistente do curso de História (UNEB/Campus VI) 
 
Maria Sigmar Coutinho Passos  
Doutora em Educação (UFBA) 
Professor Assistente do curso de História (UNEB/Campus I) 
 
Resumo: Esse Simpósio Temático visa promover o debate de pesquisas que contemplem as 
questões educacionais em sua trajetória histórica, a partir do campo da História da Educação, 
suas temáticas e desafios metodológicos. Trata-se também de um espaço para discussões sobre 
o Ensino de História e Educação Histórica, enfatizando a revisão e consolidação desse campo 
de pesquisa, assim como reflexões sobre experiências pedagógicas que promovem a inovação 
e contextualização da disciplina frente aos desafios da educação Básica e Superior. A formação 
de professores e os cursos de Licenciatura foram foco de políticas públicas e reformas 
educacionais recentes, o que impulsionou a necessidade de pesquisas e debates sobre a 
formação inicial e continuada, tendo especial destaque os eixos curriculares voltados para 
Metodologia e Prática de Ensino, Conhecimentos Pedagógicos e Estágio Supervisionado. Em 
consonância com tais objetivos, o Simpósio aqui proposto poderá receber trabalhos de docentes 
do Ensino Superior e da Educação Básica, bem como de estudantes do ensino superior, 
resultantes de pesquisas, propostas e práticas pedagógicas que abordem a História da 
Educação, o Ensino de História e a Formação de professores. 
 
 

25 de outubro / Sala 8 / 14:00h às 18:00h 

 
 

DESVENDANDO CONQUISTA: QUESTÕES RACIAIS E EDUCAÇÃO NO SERTÃO DA BAHIA 
NOS ANOS DE 1930 

 
Genilson Ferreira da Silva 

Doutor em Educação (UNEB/Campus I) 
Professor do curso de História (UNEB/Campus VI) 

gensil.uneb@gmail.com  
 

Resumo: Quando em 1940 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas-IBGE publicou o 
Censo Demográfico referente a toda década de 1930, Conquista, modesto município do interior 
baiano, apresentava uma população negra e mestiça maior que a média baiana e nacional, ao 
tempo em que o índice de analfabetismo também mostrou-se acima dessas duas médias. 
Discutir as conexões entre realidade racial no município de Conquista com a questão 
educacional é o objetivo maior do presente estudo. 
 
Palavras-chave: Conquista; Educação; Questões Raciais.  

 
 

A INSERÇÃO DO CINEMA NA ESCOLA COMO FERRAMENTA PARA DISCUSSÃO DA LEI 
10.639/2003: PROBLEMATIZANDO A HISTÓRIA DA ÁFRICA E DA CULTURA AFRO-

BRASILEIRA 
 

Teresa Letícia Souza Rodrigues 
Licenciada em Pedagogia (Uninter/2012) 

Graduanda em História (UNEB/Campus VI) 
letacte@gmail.com 

 

mailto:gensil.uneb@gmail.com


 
CADERNO DE RESUMOS DO VIII ENCONTRO DE HISTÓRIA: PROGRAMAÇÃO E ANAIS ELETRÔNICOS 

UNEB/CAMPUS VI      CAETITÉ      2019       ISSN 2179-3603       WWW.CINEDEBATEUNEB.ORG 

 

23 

 

Orientação: Prof. Dr. Jairo Carvalho do Nascimento (UNEB/Campus VI) 
 
Resumo: Esta comunicação visa apresentar o poder do cinema no universo escolar, como 
forma de possibilitar a aprendizagem e o conhecimento da história da África e da cultura afro-
brasileira de forma crítica. Ela faz parte do meu projeto de pesquisa de TCC, que é analisar a 
inserção do cinema na escola como ferramenta para discussão da Lei 10.639/2003, tendo 
como campo de trabalho o Colégio Municipal de Primeiro Grau Zelinda Carvalho, em Maniaçu 
(Caetité). A perspectiva aqui adotada diz respeito a importância deste trabalho para todos que 
possam interessar, professores e alunos que serão atingidos diretamente durante todo o 
processo de pesquisa, contribuindo assim, para a formação docente, particularmente ao 
professor de História, e ao fortalecimento da identidade negra dos discentes. Em relação as 
fontes que serão analisadas, utilizaremos artigos, livros, dissertações e teses, além de 
questionários e entrevistas com professores e discentes. Exibiremos uma mostra de cinema na 
escola, que versará sobre temas relacionados a questão negra. Como resultado final da 
investigação, espero levar a experiência desta pesquisa para outras escolas da região. 
 
Palavras-chave: Cinema; História da África e da Cultura Afro-Brasileira; Lei 10.639/2003.  
 
 
CINEMA COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA NO ENSINO DA HISTÓRIA UTILIZANDO COMO 

EXEMPLO O FILME “A MISSÃO” 
 

Alef Belém Araújo 
Graduando em História (UNEB/Campus VI) 

alefcte@hotmail.com 
 

Ellen Santos Barbosa 
Graduanda em História (UNEB/Campus VI) 

ellemsantosgbi@hotmail.com 
 

Pâmela Costa Ferreira 
Graduanda em História (UNEB/Campus VI) 

ferreirapamela790@gmail.com 
 

Orientação: Prof. Dr. Genilson Ferreira da Silva (UNEB/Campus VI) 
 
Resumo: Este artigo propõe discutir sobre a utilização do cinema como recurso didático 
pedagógico em sala de aula no ensino de História. Esta pesquisa qualitativa se apoia em uma 
análise crítica como metodologia para refletir sobre perspectivas de alguns teóricos que 
realizam abordagens sobre ensino, cinema e sobre a temática do filme A Missão - o objeto de 
estudo que possibilitou a realização deste artigo. Dentre as compreensões presente nesta 
pesquisa, consideramos que o recurso cinematográfico pode ser usado como fonte documental, 
estimulando os alunos para uma interpretação do passado, possibilitando a eles um 
conhecimento histórico.  
 
Palavras-chave: Cinema; Ensino de História; Guerra Guaranítica.  
 

 
A LEI 10.639/2003 E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE HISTÓRIA: REFLEXÕES A 

PARTIR DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 

Maria Sigmar Coutinho Passos 
Doutora em Educação (UFBA) 

Professora do curso de História (UNEB/Campus VI) 
mspassos@uneb.br 
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Resumo: Este texto busca sistematizar reflexões sobre a formação do professor de História e 
as implicações da Lei 10.639/2003, a partir da experiência docente com o componente 
curricular Estágio Supervisionado. Resgata a trajetória da referida Lei e sua proposta de 
mudança para o ensino de História. Analisa as experiências docente no componente Estágio 
Supervisionado no curso de Licenciatura em História na Universidade do Estado da Bahia e 
como houve um avanço na percepção e proposição dos discentes em relação aos conteúdos 
sobre História da África e História e Cultura Afro-brasileira em ações para a Educação Básica 
e para instituições de educação não-formais do Alto Sertão Baiano. Conclui reafirmando a 
importância da referida lei para a consolidação de um currículo que valorize a diversidade 
étnico-racial na história brasileira e nos currículos do Ensino Superior e da Educação Básica. 
 
Palavras-chave: Lei 10.639/2003; Formação do Professor de História; Estágio Supervisionado. 
 

 
HISTÓRIA E CULTURA AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA: REPERCUSSÃO DA LEI 10.639 

NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE DE CAETITÉ – BAHIA 
 

Rosemária Joazeiro Pinto de Sousa 
Mestranda em Educação (UESB)  

Professora do curso de História (UNEB/Campus VI)  
rosejua3@yahoo.com.br 

 
Iamara Junqueira Sousa Carvalho 
Especialista em Gestão Educacional 

Docente da Rede Municipal de Ensino de Caetité 
iamarajunqueira@yahoo.com.br 

 
Resumo: Este artigo suscita à importância de se aproximar os docentes da rede municipal de 
ensinos de Caetité e a necessidade de implementação da Lei 10.639/2013. As autoras fazem 
uma análise a partir do olhar dos professores e estudantes, relacionando o papel da escola e 
as questões de memória, história, ancestralidade e identidade. Diante do exposto, buscamos 
mapear a repercussão da Lei 10.639/03 e a inserção da história e cultura afro-brasileira e 
africana nas escolas municipais de Caetité, buscando compreender de que forma a Secretaria 
Municipal de Educação tem implementado a temática e como os professores estão atuando nas 
salas de aula da educação básica. Para tanto, fez-se necessário sondar se os(as) professores(as) 
e gestores(as) da rede municipal de ensino tiveram acesso à Lei 10.639 e às Diretrizes 
Curriculares para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana; identificar as ações que a Secretaria municipal de educação 
tem feito para implementar a referida lei no currículo escolar da educação básica, compreender 
o papel atribuído à Lei tanto pela secretaria, como pelos(as) professores(as) pesquisados(as), 
caracterizar o perfil dos professores, que atuam na rede municipal, em relação à escolarização 
e à auto identificação étnico racial e apontar dificuldades/facilidades que o docente encontra 
para abordar a temática em sala de aula.  
 
Palavras-chave: Identidades; Práticas Docentes; Currículo. 
 

 

MEMÓRIAS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO: EXPERIÊNCIAS, CONTRIBUIÇÕES E 
POSSIBILIDADES PARA O ENSINO DE HISTÓRIA 

 
 

Carlos Alexandre Souza Prado  
Graduando em História (UNEB/Campus VI) 

pradocas@outlook.com 
 

Daniely Cristina Pereira Ribeiro 
Graduanda em História (UNEB/Campus VI) 



 
CADERNO DE RESUMOS DO VIII ENCONTRO DE HISTÓRIA: PROGRAMAÇÃO E ANAIS ELETRÔNICOS 

UNEB/CAMPUS VI      CAETITÉ      2019       ISSN 2179-3603       WWW.CINEDEBATEUNEB.ORG 

 

25 

 

danny_cristinacte@hotmail.com 
 
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo analisar a experiência desenvolvida durante a 
aplicação da oficina de Estágio Supervisionado II, do curso de Licenciatura em História da 
Universidade do Estado da Bahia. O estabelecimento de ensino escolhido para a realização da 
oficina foi o colégio Municipal Enedina Costa de Macedo, localizado no município de Guanambi, 
Bahia, com o período de abrangência entre os dias 25 de abril a 15 de maio de 2018. A proposta 
metodológica da oficina foi abordar sobre o tema da História Local, como uma maneira de 
interagir os alunos com a História. Os resultados adquiridos durante as experiências e análise 
da oficina, demonstram que trabalhar com a História Local é uma proposta desafiadora para 
os professores, porém necessária para interagir e “aproximar” os alunos da História, além de 
demonstrar a importância da disciplina de estágio dentro dos cursos de Licenciatura.  
 
Palavras-chave: Estágio supervisionado; História; Professor. 
 
 

CORRELAÇÃO ENTRE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, O ENINO DE HISTÓRIA E A 
FORMAÇÃO DOCENTE 

 
Maria Isabel da Silva Pinho Cardoso 

Graduada em Pedagogia (UNINTER) 
Professora de educação básica município de Ibiassucê 

lia.pinho@hotmail.com 
 

Resumo: Promover o debate e indicar relações entre a história e a história da educação, no 
que diz respeito a seus pressupostos, procedimentos e referenciais, e evidenciar como as 
proposições assumidas neste momento para a produção do conhecimento histórico envolvem 
necessariamente as pessoas comuns, o cotidiano, as práticas sociais, entre outros. Dessa 
forma, os problemas, referenciais teóricos e fontes, reconhecidos e utilizados em pesquisas da 
história da educação e suas contribuições para a compreensão das trajetórias e do processo 
histórico das instituições escolares e da sociedade em se. Possibilita também discutir o ensino 
de história as tendências pedagógicas atuais, sua contextualização diante dos desafios 
apresentados na educação básica e superior. No processo de formação de professores insere-
se a formação inicial realizada nos cursos de graduação em nível de educação superior, 
formação continuada desenvolvida durante o exercício profissional, o reconhecimento social, e 
a possibilidade de rever sua posição e sua prática pedagógica. 
 
Palavras-chave: História; Educação; Formação. 
 
 
OS FESTIVAIS DA CANÇÃO DA TV RECORD E O CONTEXTO POLÍTICO E CULTURAL DO 

BRASIL NOS ANOS 1960 
 

Luiz Antônio Santos do Nascimento 
Graduando em História (UNEB/Campus VI) 

luizantonio17_cte@hotmail.com 
 

Orientação: Prof. Dr. Genilson Ferreira da Silva (UNEB/Campus VI) 
 
Resumo: O presente texto faz parte da pesquisa que está sendo desenvolvida na graduação de 
História da Universidade do Estado da Bahia- UNEB Campus VI, buscando entender como a 
música era utilizada como forma de expressão de liberdade, por alguns cantores e 
compositores, em um período que predominava o regime militar, referenciando-se no Festival 
da Canção da TV Record de 1967. Também investiga de que maneira a música e, 
principalmente, os artistas conseguiram através da música resistir ao regime ditatorial. 
 
Palavras-chave: Música popular; Ditadura militar; Censura. 
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EDUCAÇÃO EM CAETITÉ: ENTRE ORAÇÕES E DISCURSOS (1900-1930) 
 

Fernanda de Oliveira Matos  
Doutoranda do Programa de Memória: Linguagem e Sociedade (UESB) 

Bolsista FAPESB  
fernanda.om@hotmail.com 

 
 

Felipe Eduardo Ferreira Marta 
Doutor em Educação (PUC-SP) 

Professor do Programa de Pós-Graduação em Memória: Linguagem e Sociedade (UESB) 
fefmarta@gmail.com  

 
Resumo: Este trabalho busca desenvolver uma breve análise do cenário educacional 
caetiteense entre os anos de 1900 e 1930. Este período foi de muitas mudanças na educação 
complementar da cidade devido ao fechamento de instituições de ensino públicas, influenciado 
pelo contexto político do município e do estado da Bahia, e a abertura de instituições ligadas 
a instituições religiosas distintas e apoiadas por grupos políticos opositores. De todo modo, 
uma verdadeira primavera escolar se estabelecerá na cidade nesse período o que trouxe 
impactos diretos não só para a formação educacional, mas também a formação cultural da 
comunidade local. 
 
Palavras-chave: Educação; Política; Religião. 
 
 
EL RÉGIMEN DE FRANCISCO FRANCO COMO “UN PRELUDIO DE UNA NUEVA HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA” EN ESPAÑA: USOS PÚBLICOS DE LA HISTORIA EN LOS DISCURSOS 

DE JOSÉ IBÁÑEZ-MARTÍN (1940-1949) 
 

Luciana Oliveira Correia 
Doutora em Educação (Universidad de Alcalá, Espanha) 

Professora do curso de História (UNEB/Campus VI) 
lcorreia@uneb.br 

 
Resumo: La ponencia que presentamos es parte de la investigación que resultó en la tesis 
doctoral titulada “La Historia Contemporánea Como Contenido de la Enseñanza: una mirada 
a través de los manuales para la educación secundaria en España (1894-1939)”. Entre las 
diferentes fuentes documentales utilizadas, un conjunto es muy sugestivo para ser presentado 
en este evento científico que los debates traen la reflexión de la historia e historiografía 
producida bajo las amenazas de estado de excepción. Tratase de los discursos de José Ibáñez-
Martín como exponente intelectual del régimen Franquista. Este que fue catedrático de 
Geografía e Historia del Instituto de San Isidro en Madrid, una de las más prestigiosas 
instituciones Españolas de Enseñanza Secundaria, fue también el segundo ministro de 
Educación Nacional entre los años de 1939 hasta 1953 y naturalmente un importante 
representante de la “intelectualidad adicta a la dictadura” (VILLANUEVA, 2006). Así, algunos 
de sus textos publicados con el subtítulo “Discurso pronunciado […]” nos aparecieron como 
importantes fuentes desde las cuales se hizo posible extraer argumentos que posibilitó conocer 
usos público de la Historia en la visón de este que fue no solamente intelectual, sino, también, 
artífice del propio régimen dictatorial, y de manera muy particular su abordaje sobre el tiempo 
presente de la historia nacional española con la ascensión de nacionalcatolicismo, y entender 
lo que Martínez describe como la constitución de un discurso “que trata de justificar la 
necesidad de la guerra, exalta a los hombres del movimiento y perfila los logros del carácter 
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espiritual del Nuevo Estado surgido del triunfo de las fuerzas del Movimiento”(MARTÌNEZ, 1996 
, p. 159). 
 
Palabras-clave: Discursos; José Ibáñez-Martin; Historia Contemporánea de España.   
 

 
MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO – MOBRAL: ALFABETIZANDO 

CIDADÃOS NO ESPAÇO RURAL DE CAETITÉ – BA NA DÉCADA DE 1970 
 

Celma da Silva Farias 
Graduanda em História (UNEB/Campus VI) 

cel.2017@outlook.com 
 

Orientador: Prof. Dr. Genilson Ferreira da Silva (UNEB/Campus VI) 
 

Resumo: O presente projeto se encontra em andamento como Trabalho de Conclusão de Curso 
em História da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Campus VI, Caetité, intitulado, 
Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL: Alfabetizando cidadãos no espaço rural de 
Caetité – BA na década de 1970. Através da oralidade, a presente pesquisa visa analisar o 
processo de alfabetização de jovens e adultos na região de Santa Luzia, distrito de Caetité, afim 
de sondar se aconteceu a alfabetização desse grupo alvo, dando-lhe criticidade ou apenas 
tornando-o analfabetos funcionais, ao tempo, que busca conhecer o trabalho desenvolvido 
pelas alfabetizadoras do programa.  
 
Palavras-chave: Educação; Alfabetização de jovens e adultos; MOBRAL; Analfabetos 
funcionais. 
 
 

MEMÓRIAS DA EDUCAÇÃO: CENTRO EDUCACIONAL DE IBIASSUCÊ 1960 A 1970. 
MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ – BA 

 
Patrícia Azeredo Souza 

Graduanda em História (UNEB/Campus VI) 
patriciaazeredo2307@gmail.com 

 
Orientador: Prof. Dr. Genilson Ferreira da Silva (UNEB/Campus VI) 

 
Resumo: O presente texto faz parte da pesquisa a ser apresentada ao Trabalho de Conclusão 
de Curso na Graduação em História da Universidade do Estado da Bahia, intitulada Memórias 
da Educação: Centro Educacional de Ibiassucê 1960 A 1970. Município de Ibiassucê – Ba. O 
propósito desta pesquisa é investigar sobre a criação e implantação do Centro Educacional de 
Ibiassucê, abordando sobre o processo histórico de implantação da instituição escolar no 
período do golpe militar de 1964, além disto, analisar as discussões políticas locais sobre a 
criação da referida escola, visto que esta foi implantada logo após o processo de emancipação 
política de Ibiassucê. 
 
Palavras-chave: Educação; Memória; Centro Educacional de Ibiassucê. 
 

 
DISCIPLINAS DE E.M.C E O.S.P.B DURANTE A DITADURA MILITAR: ENSINO E 

ARTICULAÇÕES EM UMA INSTITUIÇÃO ESCOLAR DO INTERIOR BAIANO 
 

Maryana Gonçalves Souza 
Graduanda em História (UNEB/Campus VI) 

maarii95@hotmail.com 
 

Orientadora: Profa. Me. Antonieta Miguel (UNEB/Campus VI) 
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Resumo: A produção vigente tem como objetivo abordar sobre o ensino das disciplinas de 
Educação Moral e Cívica e Organização Social Política Brasileira no Colégio Estadual 
Governador Luiz Viana Filho durante o período da ditadura militar, levando a discussão sobre 
a articulação e intervenção desse ensino em uma instituição escolar localizada no interior 
baiano (Guanambi). Há poucas investigações sobre educação durante a ditadura militar nessa 
região baiana e poucas pesquisas sobre História da Educação na mesma, sendo fatores 
determinantes na escolha do tema desta produção, como também interferiu na definição do 
tema o grande impacto para a educação brasileira provocado pela implantação obrigatória 
dessas duas disciplinas durante o regime civil-militar. O estudo foi iniciado com a realização 
de um levantamento bibliográfico sobre História da Educação, instituições escolares e ditadura 
militar, como meio de fundamentar teoricamente a pesquisa e auxiliar na sua investigação. 
Após isso, se deu o contato com as fontes, encontradas no arquivo e no depósito do Colégio 
Luiz Viana, em que foi feita a investigação, análise, levantamento e a catalogação dos 
documentos que pudessem contribuir com este estudo. Foram utilizados Ofícios, Programa de 
Disciplina, Atas e Relatórios. A investigação desenvolvida permitiu visualizar como foi 
articulado o ensino de caráter cívico e o movimento escolar durante o regime ditatorial em um 
colégio do interior baiano, contribuindo com os estudos sobre a ditadura militar nesta região, 
como também possibilitou denotar a riqueza contida nas instituições escolares e seus 
documentos.  
 
Palavras-chave: Colégio Luiz Viana; Ditadura Militar; Bahia. 
 

 
EDUCAÇÃO INFORMAL: UM OLHAR ATRAVÉS DA HISTÓRIA DE VIDA DA SENHORA 

ORMEZINDA MARIA DE JESUS 
 

Maíra Maria de Souza 
Graduanda em História (UNEB/Campus VI) 

mairacte2@hotmail.com 
 

Orientador: Prof. Dr. Genilson Ferreira da Silva (UNEB/Campus VI) 
 
Resumo: O presente texto faz parte da pesquisa a ser apresentada ao Trabalho de Conclusão 
de Curso na Graduação em Educação e História de Vida da Universidade do Estado da Bahia, 
intitulada, Educação informal: um olhar através da história de vida da senhora Ormezinda 
Maria de Jesus. Partindo da história de vida da senhora Ormezinda Maria de Jesus, de 93 
anos, onde irei estudar o processo de formação de uma pessoa que não teve acesso à educação 
formal. Também é objetivo da pesquisa compreender através de sua memória, mesmo sem ter 
frequentado escolas, como acontecia a educação formal em Caetité. 
 
Palavras-chave: Memória; Idoso; Educação formal e informal; História de vida. 
 
 

FUNDACÃO DA ESCOLA CENECISTA FLORINDO SILVEIRA DE RIO DO ANTÔNIO – BA, 
ENTRE OS ANOS 1970 A 1980 

 
Dilma Aparecida Santos Oliveira 

Graduanda em História (UNEB/Campus VI) 
dilma.rda@hotmail.com 

 
Orientador: Prof. Dr. Genilson Ferreira da Silva (UNEB/Campus VI) 

 
Resumo: O presente texto faz parte da pesquisa que está sendo desenvolvida na graduação de 
História da Universidade do Estado da Bahia- UNEB Campus VI busca entender como se deu 
a fundação da primeira instituição ginasial, CNEC – Campanha Nacional de Escolas da 
Comunidade no município de Rio do Antônio–BA, na década de 1970, assim como visa 

mailto:dilma.rda@hotmail.com


 
CADERNO DE RESUMOS DO VIII ENCONTRO DE HISTÓRIA: PROGRAMAÇÃO E ANAIS ELETRÔNICOS 

UNEB/CAMPUS VI      CAETITÉ      2019       ISSN 2179-3603       WWW.CINEDEBATEUNEB.ORG 

 

29 

 

compreender através das tramas políticas locais, dificuldades enfrentadas na administração 
municipal para implantação do Ginásio. A investigação se dar através de documentos 
escolares, e atas do poder legislativo do município de Rio do Antônio-BA.  
 
Palavras-chave: Educação; Intelectuais da Educação; Escola Cenecista. 
 
 
ST 3 - POLÍTICAS EDUCACIONAIS E O PAPEL DO ESTADO 
 
 
Iracema Oliveira Lima  
Pós-Doutora em Educação (UEL) 
Doutora em Educação (UFSCar)  
Professora Titular do curso de História e do Programa de Mestrado em Educação (UESB) 
 
Wilson da Silva Santos 
Doutor em Filosofia e História da Educação (UNICAMP) 
Professor Assistente do curso de História (UNEB/Campus VI) 
 
Resumo: Nas três últimas décadas no Brasil, vivenciou-se uma série de reformas educacionais 
marcadas pela atuação do Estado. Dentro do pacto federativo republicano, propostas como 
centralização e descentralização repercutiram na concepção das LDB’s, dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN), dos Plano Nacional de Educação (PNE) e evidenciaram a 
influência dos organismos internacionais nas políticas educacionais. Este Simpósio Temático 
parte da tese segundo a qual só é possível entender as reformas educacionais no período 
republicano, mormente iniciadas nos anos de 1990 e aprofundadas em suas contradições nos 
governos Lula, Dilma e Temer, caso compreenda a relação entre a redefinição do papel do 
Estado e as políticas educacionais implementadas sob a ótica desse aparato estatal, que se 
pode denominá-lo de estrutura de sociedade política neoliberal. Portanto, este Simpósio 
Temático busca discutir a esfera da educação pública enquanto fenômeno que está 
indissociável do desenvolvimento socioeconômico. Partimos do pressuposto que não se 
apresentam políticas públicas em educação sem pensar o redimensionamento do Estado, 
principalmente na história recente em que o seu papel implicou em impasses profundos, como 
o limite do financiamento, a privatização, a ampliação do público não estatal (Organizações 
Sociais – OS), a autonomia escolar, o financiamento, o acesso e permanência na educação, etc. 
Em consonância com tais objetivos, o Simpósio Temático aqui proposto receberá trabalhos de 
pesquisadores e docentes do Ensino Superior e da Educação Básica, bem como de estudantes 
do ensino superior.   
 
 

26 de outubro / Laboratório de História / 14:00h às 18:00h 

 
 

A INTENSIFICAÇÃO DO RECEITUÁRIO NEOLIBERAL PÓS GOLPE DE 2016 E OS SEUS 
REFLEXOS SOBRE O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO INSTITUTO 

FEDERAL DA BAHIA 
 

Ednaldo Silva Gomes 
Graduado em Administração (FTC) 

Servidor do Instituto Federal da Bahia (IFBA/Vitória da Conquista) 
ednaldoifba@gmail.com 

 
Resumo: O artigo em tela se propõe a analisar os impactos provocados pelo acirramento na 
aplicação do receituário neoliberal na Educação Superior, mais especificamente sobre o 
Programa de Assistência Estudantil do Instituto Federal da Bahia (IFBA) após o golpe político-
jurídico-midiático de 2016, capitaneado por Temer. A assistência estudantil do IFBA sofreu 
uma gigantesca redução dos recursos destinados ao pagamento de bolsas e auxílios para 
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permanência dos estudantes e consequente conclusão do curso. Como metodologia optou-se 
pelo materialismo histórico-dialético de Marx. Para tanto, recorremos a análise documental 
dos relatórios de Gestão Institucional do IFBA no marco temporal de 2003 a 2017, englobando 
os governos Lula, Dilma e Temer para corroborar com a tese de que com o Impeachment de 
Dilma, os recursos destinados para o Programa de Assistência ao Estudante (PAAE) do IFBA 
sofreram diversos cortes, o que impactou no aumento da taxa de evasão desses discentes. 
Nesta análise refuta-se o famigerado discurso da democratização do ensino superior propagado 
pelos governos petistas, porquanto a agenda neoliberal já estava em curso nos governos 
Lula/Dilma e apenas foi recrudescida no governo golpista de Temer para atender aos interesses 
do mercado capitalista sedento por maiores lucros, o que foi efetivado por meio da transferência 
de capital público para a iniciativa privada através dos programas FIES (Fundo de 
Financiamento Estudantil) e PROUNI (Programa Universidade para Todos).  
 
Palavras-chave: Assistência estudantil; Receituário neoliberal; Educação superior. 
 
 

PEDAGOGIA DA FOME? BREVE ANÁLISE SOBRE A POLITICA DE PERMANENCIA 
ESTUDANTIL NOS MARCOS DO NEOLIBERALISMO 

 
Marilia do Amparo Alves Gomes  
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Resumo: O presente artigo discute as repercussões do ideário neoliberal na política 
educacional brasileira, especialmente na permanência estudantil na educação superior. 
Estudo apoiado no materialismo histórico dialético. Nossa análise foi construída, em dois 
momentos. Primeiro, analisou-se a influência dos organismos internacionais e o conceito de 
Estado mínimo nas políticas sociais. Na segunda etapa, elaborou-se uma análise das 
repercussões do ideário neoliberal e suas implicações na permanência de estudantes em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica. Para tanto, o presente estudo apresenta uma 
análise da pseudo-democratização do Ensino Superior iniciada no governo Lula, com 
continuidade no governo Dilma e do aprofundamento das desigualdades a partir do Golpe de 
2016 com o presidente Temer. Fica evidente que a partir dos anos 90 aprofunda-se a 
minimização do papel do Estado e maximização para o capital, evidente tanto nos governos 
Lula e Dilma, nos quais houve grande investimento na mercantilização do ensino superior, a 
exemplo do PROUNI, FIES, quanto no atual cenário pós Golpe 2016. O artigo é concluído 
apontando-se alternativas da sociedade civil organizada para resistências diante do panorama 
de desmantelamento de direitos. 
 
Palavras-chave: Educação Superior; Neoliberalismo; Vulnerabilidade social.  
 
 

O REFLEXO DA DESCONTINUIDADE DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ENSINO 
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Resumo: Discutir Políticas de Acesso à Educação Superior torna-se essencial para 
compreender como vem sendo pensada a democratização e a inclusão a este nível de formação, 
principalmente, quando se estabelece uma política de acesso, como a viabilizada através do 
SISU e, no entanto, o Estado nas mudanças de gestões e/ou governos, não garante a 
continuidade da política. Neste contexto observamos a situação da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia (UESB) que em 2012 estabeleceu que 50% da vagas para ingresso nos 
cursos de graduação da Instituição aconteceria via vestibular, e 50% reservado para o ingresso 
via o Sistema Unificado (SISU). A adesão ao SISU possibilitou, na oportunidade, o recebimento 
de recursos do MEC, através de propostas de planos de trabalhos submetidos nos Editais 
lançados em 2012, 2013 e 2014. Após as eleições de 2014 o cenário político brasileiro atravessa 
rupturas que impactaram no cenário econômico. O Brasil vivenciou a era Lula-Dilma Roulsseff, 
caracterizados como governos de conciliação de classe, sendo marcada pelo incremento das 
políticas de acesso e permanência à educação superior; ações estas que, a partir do governo 
de Michel Temer vêm sendo desestimuladas. No foco específico da UESB, apesar da adesão da 
Universidade ao SISU, desde o ano de 2015 o Ministério de Educação e Cultura (MEC) não tem 
disponibilizado Editais para submissão de propostas para a execução do PNAEST na 
Universidade, observando assim um exemplo claro de uma descontinuidade de política pública. 
A partir deste diagnostico na UESB, entende-se que a descontinuidade das políticas representa 
um agravamento dos impactos decorrentes da condição de vulnerabilidade dos discentes que 
são atendidos, compreendendo que os recursos quando mal geridos e descontinuados podem 
ocasionar um atraso no percurso do cenário educacional das instituições. 
 
Palavras-chave: Políticas Públicas; Acesso e Permanência; Descontinuidade. 
 
 

A EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL E O PAPEL DO ESTADO 
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Resumo: As reformas vivenciadas pelo Estado brasileiro na década de 90, evidenciam uma 
forte inclinação do governo para propostas de cunho neoliberal, iniciando um amplo processo 
de privatização de empresas públicas em favorecimento explícito ao setor financeiro e redução 
permanente do papel do Estado de provedor de serviços públicos. Nesse contexto, a 
interferência dos organismos multilaterais, em especial do FMI e do Banco Mundial, passa a 
ser mais marcante nos países periféricos, impondo ajustes estruturais e fiscais como condição 
para liberação de empréstimos e financiamentos. Assim, o papel do Estado torna-se decisivo, 
com o incentivo à transferência de recursos públicos para iniciativa privada, com a 
consequente função de executora, enquanto o Estado se detém apenas na função de regulador, 
provedor e promotor desses serviços, sendo que o marco regulatório se materializa nas 
parcerias público-privadas. (SILVA JÚNIOR e SGUISSARDI, 2001). Concomitante a este 
cenário de intensas mudanças no campo educacional, inicia a instituição de uma série de 
programas direcionados à expansão do ensino superior no Brasil de acordo com as novas 
propostas de mercantilização da Educação Superior. Para tanto foram adotadas algumas 
estratégias pelo MEC, possibilitando instituição de políticas públicas voltadas para a ampliação 
de vagas neste nível de formação a exemplo das políticas instituídas a partir do 
redimensionamento do ENEM, proporcionando acesso às instituições privadas por meio do 
PROUNI, além da ampliação do financiamento estudantil por meio do FIES. Entretanto, é 
preciso atentar para a finalidade desses programas, que tem muito mais a ver com o discurso 
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mercantilista de fortalecimento das instituições privadas do que com a democratização do 
ensino, pois ao invés do governo garantir a expansão da educação superior pública, financia o 
crescimento das instituições particulares, onde se evidencia uma completa inversão do papel 
do Estado que passa a investir em programas que fortalecem o ensino privado às custas do 
desmonte e sucateamento das universidades. 
 
Palavras-chave: Ensino Superior; Mercantilização; Neoliberalismo. 
 

A EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR AMPARADA EM PRÁTICAS MERCANTIS: 
REFLEXOS DO NEOLIBERALISMO 
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Resumo: O panorama atual da educação brasileira analisada a partir das transformações 
ocorridas nas últimas quatro décadas, marcadas pela crise do capitalismo e pela onda 
neoliberal que abarcou o mundo, reflete claramente a atuação de um Estado em reforma que 
recuou em políticas públicas e avançou enquanto Estado máximo para o capital. Convergindo 
com os planos de avanços econômicos e de superação da crise no Brasil, principalmente a 
partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, foram implementadas diversas ações no 
campo da educação superior que buscaram atender a uma tendência mundial de 
mercantilização da educação, onde a mesma deixa de representar um direito social para se 
caracterizar enquanto um serviço comercial ou como uma mercadoria. (SGUISSARD, 2015). 
Diante desse cenário e como resultado dessas ações, percebe-se que o ensino superior 
brasileiro foi comprometido em suas possibilidades de atuação. Orientado e supervisionado 
segundo os princípios mercantis, gerencialismo e produtivismo, foi adequado à nova tendência 
neoliberal ao corroborar com o pragmatismo necessário para legitimar a participação do 
mercado no desenvolvimento de serviços públicos. Nesse sentido, considerando a expansão do 
ensino superior apoiada em práticas mercantis instituídas com as legislações formuladas e 
aprovadas a partir da Reforma do Estado nos anos de 1990, que inclusive desobriga a 
existência da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, previstas na 
Constituição Federal de 1988, verificamos que o desafio assenta-se na análise das condições 
que a educação superior tem sido ofertada nestes estabelecimentos e qual a participação dos 
mesmos no desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação? Defendemos que a educação 
superior se caracteriza pela formação diferenciada aos sujeitos que nela estão matriculados, 
não devendo, portanto, estar restrita as atividades de ensino.  
 
Palavras-chave: Democratização do ensino superior; Mercantilização; Neoliberalismo. 
 
 
REDUZINDO A MARCHA EM UMA ESTRADA SEM CURVAS: (DES) CONTINUIDADES NAS 

POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR NOS ÚLTIMOS TRINTA ANOS 
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Mestrando em Educação (PPGED/UESB) 
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Resumo: O texto apresenta relato de experiência de ideias discutidas no Componente 
Curricular Educação, Políticas Públicas e Gestão, do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. A partir de breve levantamento 
bibliográfico, buscou-se dialogar com Peroni (2003), Barroso (2005), Saviani (2012), Arroyo 
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(2007), Ferretti (2002), Monlevade (2014), Gatti (2011), Valente e Romano (2002), Ravich 
(2011), Neto e Rodrigues (2007), Castro (2007), Amaro (2013), Bondioli (2004), Casassus (2009) 
e Cunha (2003). Debruça-se sobre as políticas educacionais, no contexto das reformas de 
Estado da década de 1990, buscando entender as (des)continuidades nesse processo. Observa-
se que na Educação Superior, o discurso da democratização e promoção de equidade tem 
servido de cortina de fumaça para a implementação de políticas de privatização e 
gerencialismo. Na Educação Básica propostas tecnicistas como a pedagogia das competências, 
promovem empobrecimento do currículo e didática, com foco nos conteúdos teóricos e 
desenvolvimento de competências e habilidades para o sistema capitalista. De maneira que, no 
período abordado, observa-se um processo continuo de reformas que conduzem o Estado 
brasileiro à baliza neoliberal, corroborando em fortalecimento do Ensino Superior privado e 
das avaliações externas, educação tecnicista e desvalorização docente. 
 
Palavras-chave: Política Educacional; Educação Básica; Educação Superior. 
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Orientação: Profa. Dra. Luciana Oliveira Correia (UNEB/Campus VI) 
 
Resumo: O presente texto faz parte da pesquisa a ser apresentada ao Trabalho de Conclusão 
de Curso na Graduação da Universidade do Estado da Bahia-UNEB, e tem como finalidade 
analisar o impacto da política de cotas na vida dos estudantes da Universidade do Estado da 
Bahia-UNEB Campus VI, abordando o ano de 2003, período em que a UNEB de Caetité teve as 
primeiras turmas que ingressou através dessa política de ação afirmativa. De início o sistema 
reservava vagas apenas para candidatos negros, e só no ano de 2008 que o sistema foi 
estendido para candidatos indígenas. Essa decisão de implementação da política de cotas teve 
aprovação do Conselho Universitário da Uneb nos anos de 2002 para candidatos negros e 2007 
para candidatos indígenas. Assim faz-se necessário um estudo aprofundado para entender e 
discutir sobre esse tema tão pouco abordado em pesquisa no Campus VI.  
 
Palavras-chave: Ações Afirmativas; Cotas raciais; Preconceito.  
 
 

VALORIZAÇÃO DOCENTE: IMPLICAÇÕES DA FORMAÇÃO NA VALORIZAÇÃO DO 
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Mestranda em Educação (PPGED/UESB)  
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Resumo: Este artigo objetiva analisar a influência das políticas de valorização docente com 
foco na formação de professores e sua preponderância na qualidade do trabalho do profissional 
do magistério. Para alcançar esse objetivo utilizou-se de uma abordagem qualitativa para a 
realização de uma pesquisa bibliográfica de cunho exploratório. Já que a valorização se apoia 
em elementos como carreira, remuneração e condições de trabalho, se faz necessário que o 
docente possua uma formação adequada para garantir-lhe qualidade de vida e melhoria em 

mailto:nandapaz20@gmail.com
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seu trabalho. Entendemos que políticas direcionadas à valorização docente são de grande 
necessidade para que se obtenha uma condição de trabalho adequada, para isso a formação 
se faz um importante fator, visto que formação inicial e continuada de professores faz parte de 
um plano maior de valorização destes profissionais, e deve estar articulado a outros requisitos, 
desta forma somente surtirá efeito positivo no seu desenvolvimento profissional e 
consequentemente nas suas práticas educativas se estas políticas forem concretizadas nas 
redes de ensino. 
 
Palavras-chave: Formação de professores; Valorização docente; Políticas públicas. 
 
 
ST 4 - HISTÓRIA DAS MULHERES E ANTROPOLOGIA FEMINISTA: GÊNERO E 
SEXUALIDADE EM RESISTÊNCIAS E PERSPECTIVAS 
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Resumo: Os estudos feministas na perspectiva de gênero e de sexualidade têm contribuído de 
forma significativa para alterar os enfoques analíticos e os aportes teórico-metodológicos em 
trabalhos historiográficos, sócio-antropológicos ou outros que se fortalecem ancorados no 
diálogo interdisciplinar. Na prática, os feminismos e os seus estudos trazem avanços 
conquistados pela luta política das mulheres e dos LGBTQ+ (lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis, transexuais, queers e outras denominações de gênero e orientação sexual) e nos 
ajudam a entender “gênero” e “sexualidade” não como “essência” ou “natureza”, mas como 
formas sociais (historicamente construídas) que estruturam modos de vida e, por conseguinte, 
a sociedade. Eles nos ajudam também a problematizar as narrativas que produzimos sobre a 
vida social, fazendo-nos romper com discursos heterocispatriarcais (formulação relacionada ao 
homem cisgênero heterossexual) para escrevermos/analisarmos/interpretarmos as práticas a 
partir da simetria entre as distinções de gênero e de sexualidade. Dessa forma, rompem com o 
binarismo das estruturas de poder para trazerem temas que são problematizados e 
ressignificados na intenção de incentivar as práticas cotidianas livres da violência e do 
desrespeito que aumentam as injustiças nas relações sociais. Novos olhares são possíveis para 
abarcar a multidimensionalidade dos sujeitos em suas formas de produção do corpo e da 
subjetividade, em suas trajetórias e presenças nos conflitos e embates sociais. Sem esgotar a 
complexidade das discussões, o presente simpósio propõe abrigar trabalhos que discutam as 
violências de gênero e de sexualidade; a invisibilidade das mulheres e dos LGBTQ+ nos 
processos sociohistóricos; reflexões pautadas na interseccionalidade de gênero, corpo, 
sexualidade e etnia entendidas como construções discursivas e históricas. Desse modo, propõe 
acolher análises teóricas e práticas que se coloquem como contestação ou crítica às formas 
normativas, hegemonicamente definidas a partir do heterocispatriarcado em diferentes tempos 
históricos. 
 

26 de outubro / Sala do Labo DisSe (em frente a Sala de Pós-Graduação) / 14:00h às 
18:00h 
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Resumo: Esse Trabalho tem como objetivo discutir o crime sexual de defloramento, tendo como 
fonte os processos crimes disponíveis no Arquivo Público Municipal de Caetité. Embora seja 
um crime sexual contra os corpos femininos ao analisar os processos percebemos a 
preocupação social no que diz respeito a “honra masculina”. Em uma sociedade patriarcal, 
machista e moralista as mulheres são jogadas a margem e se tornam personagens secundários, 
isso ocorre na maioria dos autos criminais, entre ser vítima e ser ré a linha é tênue. Desse 
modo o trabalho possibilita repensarmos o quão essa estrutura tenta proteger a honra 
masculina numa tentativa de blinda-la. Sendo assim, por meio destas reflexões sobre gênero, 
corpo e sexualidade serão potencializadas levando em consideração o crime e o meio em que 
ocorriam, os personagens e suas trajetórias, o contexto social e toda essa estrutura que existe 
para oprimir, subjugar e condenar as mulheres e os seus corpos. 
 
Palavras-chave: Defloramento; Crime; Honra. 
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo analisar as experiências de mulheres em zonas 
de prostituição nas primeiras décadas republicanas na região de Caetité (alto sertão da Bahia), 
por meio de processos criminais de homicídio e defloramento. Designadas como “mulheres de 
vida pública, mulheres livres ou meretrizes” pelas autoridades judiciais, nossas personagens 
emergem nos autos assumindo alternadamente os papeis de vítimas, acusadas ou 
testemunhas nos crimes. Tais denominações usualmente encontradas nesses processos para 
se referirem às prostitutas carregam o peso dos papéis de gênero na dicotomia público-privado, 
tradicionalmente atribuídos às mulheres de uma forma geral. Inserida em um cenário de crise 
socioeconômica e empobrecimento da população devido ao período de fortes estiagens, crises 
de abastecimento e êxodo rural, a prostituição constituía-se como uma das estratégias de 
sobrevivência das mulheres caetiteenses pobres e negras. Por sua vez, outros padrões de 
moralidade e exercício da sexualidade marcavam a vida dessas mulheres, destoando dos 
códigos de conduta atribuídos as mulheres das classes dominantes. Atuando no espaço 
público, transitando entre o urbano e o rural, tecendo redes de sociabilidade e proteção mútua, 
essas mulheres desde jovens, residiam no centro comercial e dividiam casas que eram também 
espaços de sociabilidade masculina, além de ponto para encontros amoroso-sexuais. Assim, o 
cenário frequente de moradia e trabalho, bem como dos conflitos e violências das quais as 
prostitutas eram acusadas ou vítimas, era um logradouro conhecido como Rua Nova, cuja 
produção tanto memorialística quanto historiográfica ainda se faz bastante insipiente. 
Propomos com esse trabalho aprofundar uma discussão não apenas sobre a prática do 
meretrício em Caetité, mas as representações e discursos jurídicos, médicos e da imprensa 
acerca de sua presença no espaço público, de suas relações, trânsitos e significados. Ela abre 
brechas e possibilidades para descortinarmos um universo de mulheres ainda pouco conhecido 
nos estudos sobre a região do alto sertão da Bahia. 
 
Palavras-chave: Prostituição; Rua Nova; Crimes. 
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma breve reflexão acerca da luta 
feminista e do movimento LGBT+, por meio de uma síntese histórica da origem do patriarcado, 
da propriedade privada e da monogamia, que são entendidos aqui como responsáveis e 
potencializadores da opressão de gênero, esculpidos na heteronormatividade. A partir de então, 
e reconhecendo a pluralidade dos sujeitos oprimidos, propõe-se aproximar a luta LGBT+, da 
luta feminista, somando-as em uma luta antipatriarcal, que deve ser construída por meio de 
uma luta também antirracista e anticapitalista, que paute um novo modelo de sociedade, mais 
igualitário e menos exploratório. Para tanto, buscou-se uma bibliografia que a sustentasse e 
na qual fosse possível estabelecer um diálogo entre tais opressões, enxergando-as não de 
maneira isolada, mas em congruência com o atual modelo econômico capitalista. 
 
Palavras-chave: Patriarcado; Gênero; Opressão.  
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Resumo: Com a anulação do AI-5 e preparação para a abertura política durante o regime 
ditatorial de Geisel, vários movimentos marginalizados e perseguidos até então, tiveram a 
oportunidade de expressar minimamente suas opiniões sobre a opressão social experienciada, 
o que culminou na publicação de inúmeros periódicos de cunho alternativo. Dentre estes, em 
1978, surgiu o “Lampião da Esquina”, um periódico homossexual com 38 edições, que além de 
dar representatividade à comunidade LGBT+ tinha por objetivo “dar voz a todos os grupos 
injustamente discriminados - dos negros, índios, mulheres, às minorias étnicas do Curdistão”. 
O presente trabalho objetiva analisar, a partir da trajetória do referido jornal, sua atuação 
como elã da resistência de grupos minoritários durante a ditadura civil-militar brasileira. 
 
Palavras-chave: Resistências; Ditadura civil-militar; Imprensa alternativa. 
 
 
DISCURSO MÉDICO, SÍFILIS E PROSTITUIÇÃO NA BAHIA E NO RIO DE JANEIRO (1889-

1930) 
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João Carlos Xavier Dantas 
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Graduando em História (UESB)  
Pesquisador Voluntário no Laboratório de História Social do Trabalho (LHIST/UESB 
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Resumo: Na sociedade brasileira do final do século XIX a início do século XX, a prostituição 
feminina apresentava-se como uma realidade complexa e controversa. Compreende-la tornou-
se um imbróglio, em decorrência da discriminação moral, social, do poder da igreja e do 
imaginário médico que induziam a sociedade a relacionar a imagem da prostituta à vadiagem, 
ao ócio, ao vício e a doença. O objetivo deste trabalho é estudar as mulheres prostitutas na 
primeira república brasileira, analisar a visão médica sobre a prostituição feminina e sua 
associação com doenças venéreas, sobretudo a sífilis, nas cidades de Salvador e Rio de Janeiro. 
A sífilis foi capaz de transformar-se, no discurso médico, como umas das enfermidades mais 
significativas da degeneração da raça e, a partir disso, iniciou-se os projetos de regulamentação 
da prostituição. Concluímos que os médicos baianos e cariocas propagavam conceitos 
semelhantes no tocante à prostituição, ambos a subjugava como produto e defendiam a 
regulamentação como forma de adestramento, invisibilização e marginalização. A metodologia 
adotada baseia-se em pesquisas, análises e leituras bibliográficas- livros, dissertações, textos, 
periódicos e fontes disponibilizadas na internet (como as teses médicas) - que envolvem a 
temática abordada.  
 
Palavras-chave: Prostituição feminina; Saberes médicos; Sífilis.  
 

 
IMPLICAÇÕES SOCIAIS DO SER MULHER NA TERCEIRA IDADE: NARRATIVAS DO 

GRUPO DA UATI 
 

Micheli Oliveira Fraga dos Santos 
Graduanda em Pedagogia (UNEB/Campus XVII) 

michelifraga@hotmail.com 
 
Resumo: O presente estudo é resultado de reflexões sobre o ser mulher na terceira idade, a 
partir do meu olhar enquanto monitora no projeto de extensão Universidade Aberta a Terceira 
Idade – UATI desde o ano de 2016. A experiência na extensão da Universidade do Estado da 
Bahia – UNEB, DCHT Campus XVII, o contato com mulheres na terceira idade de diferentes 
classes sociais, de diferentes etnias, com diferentes papéis sociais, mas, tendo em comum à 
necessidade de preservar seu bem-estar e lazer, instigou o desenvolvimento de uma pesquisa 
nesse espaço de formação. Com falas colhidas a partir do desenvolvimento do Estágio I: 
Espaços Não Escolares, componente curricular obrigatório no curso de Pedagogia da UNEB, 
DCHT Campus XVII, esse ensaio balizou-se em uma pesquisa-ação para coletas de dados, 
findando neste artigo que reflete sobre o papel da mulher e a modificação de sua autoestima a 
partir da sua inserção no projeto UATI. Pode-se compreender que existe um sentimento de 
valorização criado pelo cuidado e afeto dentro do grupo da UATI, mas, também, são evidentes 
as imposições das funções sociais da mulher de nossa sociedade que muitas vezes causam 
impedimentos à participação ainda mais intensiva das meninas, no projeto. 
 
Palavras-chave: Mulher; Terceira Idade; UATI. 
 
 

SÍFILIS E “LIMPEZA SOCIAL”: ENTRE OS CUIDADOS COM O CORPO E OS ESTIGMAS 
SOCIAIS. CAETITÉ- BA (1920-1930) 

 
Jaqueline Oliveira Pereira 

Graduanda em História (UNEB/Campus VI) 
jaqueline.22oliveira@outlook.com 

 
Orientação: Profa. Dra. Maria Lúcia Porto Silva Nogueira (UNEB/Campus VI) 

 
Resumo: O presente trabalho sobre a sífilis no município de Caetité- BA nos anos de 1920 a 
1930 procura explicar como as pessoas portadoras de sífilis do período reagiram às medidas 
do poder público de promoção à modernização e higienização dos seus espaços e como elas se 
inseriram numa sociedade carregada de estigmas moralizantes para a disciplinarização dos 
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corpos e comportamentos especialmente femininos. As análises de certidões de óbito do 
município de Caetité confrontadas com correspondências eventuais da família Teixeira, e 
edições do jornal A Penna permitiram perceber que a sociedade caetiteense à época, 
encontrava-se imbuída de ideais civilizatórios e de higienização e, encaravam a sífilis com 
extrema preocupação, visto que a doença era caracterizada como causadora de um perigo 
social que colocava em risco a ordem, a constituição e a manutenção da família. Nesse sentido, 
o poder público investia em medidas profiláticas de regularização, saneamento, limpeza dos 
espaços e controle sobre as populações mais pobres, sobre as áreas de prostituição e 
especialmente sobre as mulheres negras, com o objetivo de evitar a propagação da doença. Os 
discursos médicos e religiosos, aliados a comportamentos estigmatizados pela “boa sociedade” 
acabavam afetando a vida das pessoas portadoras da doença de modo que sofriam duplamente, 
além de serem vítimas das mazelas causadas pela sífilis, também eram padecentes da rejeição 
e exclusão do meio social. 
 
Palavras-chave: Modernização; Sífilis; Prostituição. 
 
 
 
ST 6 - ESCRAVIDÃO, LIBERDADE E PÓS-EMANCIPAÇÃO: ESTUDOS DE TRAJETÓRIAS DE 
POPULAÇÕES AFRICANAS E AFRO-BRASILEIRAS 
 
 
Rosângela Figueiredo Miranda 
Doutora em História Social (UFBA) 
Professora de História (IFBaiano -  Guanambi)  
 
Simony Oliveira Lima 
Mestre em História Social (UFBA) 
 
Resumo: O Simpósio Temático objetiva reunir pesquisadores da temática da escravidão, da 
liberdade e do pós-emancipação na Bahia oportunizando aos participantes debates sobre 
diferentes perspectivas de análise, abordadas em seus aspectos políticos, econômicos, sociais 
e culturais. As referências historiográficas atuais que corroboram com pesquisas da história 
social da escravidão lançam um olhar atento sobre as mais diversas experiências de 
escravizados e suas redes de relações com senhores, forros e livres pobres. Dentre as 
experiências descortinadas nos mais variados lugares do Brasil, tem-se destacado a relevância 
da família escrava, da alforria, das redes de solidariedade e demais estratégias ressignificadas 
no contexto da escravidão. Outros temas importantes e caros ao debate a exemplo da 
microeconomia escrava, tráfico interprovincial, raça e racialização, além do estudo de 
trajetórias, são ainda bem recepcionados aos debates propostos no ST. Estudos já consolidados 
oferecem importantes interpretações sobre sentidos da escravidão, da liberdade e do pós-
emancipação, tendo em vista o protagonismo de populações africanas e afro-brasileiras. 
Conhecer trajetórias de vida, lutas, resistências, permite-nos compreender melhor demandas 
do presente por maior inserção social de populações negras e indígenas e permitem 
fundamentar pautas de ações afirmativas. Nessa medida, esse Simpósio Temático objetiva o 
diálogo entre pesquisadores, possibilitando reflexões sobre metodologias no trato a fontes 
históricas e debates no campo conceitual, fundamentais aos nossos estudos historiográficos.  
 
 

25 de outubro / Sala do Laboratório de História / 14:00h às 18:00h 

 
 
A CIÊNCIA QUE HIERARQUIZA: TEORIAS RACIAIS NA BAHIA (FINAL DO SÉCULO XIX E 

INÍCIO DO XX) 
 
 

Adão Ferreira dos Santos Filho 
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Cleide de Lima Chaves 
Doutora em História Social (UFRJ) 

Professora Titular do Departamento de História (UESB) 
 cleide.chaves@uesb.edu.br 

 
Resumo: O objetivo do presente trabalho é o de apreender de que maneira as teorias raciais 
que passaram a figurar no arcabouço teórico dos cientistas brasileiros – especialmente dos 
baianos - a partir da década de 1870 legitimaram as relações sociais entre brancos e não-
brancos; quais as estratégias de mobilidade social estavam ao alcance da população negra e 
mestiça baiana, e o que significaram para a construção da sua identidade afro-brasileira. O 
Brasil foi constantemente alimentado pelo tráfico transatlântico de africanos escravizados até 
seu efetivo fim em 1850, e, após esse período, o tráfico interprovincial continuou a ser uma 
constante, o que revela a ampla dependência da mão de obra escravizada. A abolição da 
escravatura (1888) no Brasil significou também o fim de uma instituição social com raízes 
profundas na sociedade de então, além da implosão das relações postas. O cenário de 
incertezas pós-abolição e Proclamação da República (1889) trouxe à cena as teorias raciais que 
precisam ser melhor aprofundadas para compreendermos os impactos das mesmas na 
população baiana negra e mestiça. Para tanto, utilizamos de revisão bibliográfica e da escolha 
de alguns personagens para compreensão desse período, como o médico Nina Rodrigues e o 
intelectual Manoel Querino.  
 
Palavras-chave: Teorias raciais; Racismo científico; Bahia. 
 
 

TRADIÇÃO E COTIDIANO RELIGIOSO NA COMUNIDADE DE PALMITAL 
 

Carlos André Cotrim dos Santos 
Graduado em História (UNEB/Campus VI) 

carlosandrecte16@gmail.com 
 

Resumo: Essa pesquisa foi desenvolvida na comunidade Negra de Palmital. Buscou-se, 
registrar através de narrativas orais e documentos presentes na comunidade, parte das 
memórias referentes a manifestações do Catolicismo por esses sujeitos. A Religião Católica em 
Palmital foi apresentada nos fragmentos orais, enquanto prática tradicional de relevância 
comunitária e histórica, sendo sua origem imprecisa na localidade. Os aspectos narrados são 
oportunos para compreender por meio do Catolicismo dessas pessoas, suas particularidades 
enquanto manifestação cultural que, revela objetivos ideológicos do grupo, com singularidades 
e estratégias características daquele lugar, desenvolvidas para corroborar na afirmação 
identitária do grupo, naquele território. 
 
Palavras-chave: Comunidade Negra; Catolicismo; Cultura; Identidade. 
 
 
DO SUPLÍCIO À PERFORMANCE: NOTAS SOBRE O CORPO NEGRO, DE ESCRAVIZADOS 

E LIBERTOS, NO ROTEIRO DA PEÇA "A ABOLIÇÃO", DE JOÃO GUMES 
 

Gilberto Santos de Souza  
Graduando em História (UNEB/Campus VI) 

jonhy.bala@hotmail.com 
 

Orientação: Profa. Dra. Maria Lúcia Porto Silva Nogueira (UNEB/Campus VI) 
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Resumo: Através da problematização e análise dos discursos literários contidos no roteiro da 
peça de teatro “A abolição”, de João Gumes, em confrotamento com fonte jornalística este 
trabalho expõe a acerca dos reflexos sociais do processo de transição entre a escravidão e o 
trabalho assalariado no Alto sertão da Bahia, entre final do século XIX e o início do século XX. 
Para isso, realizou-se análise de alguns de seus aspectos cotidianos, a enfocar a percepção dos 
olhares que se lançam sobre os corpos negros em movimento. Consequentemente, devido a 
escolha do autor supracitado de produzir uma narrativa destinada a interpretação dramática, 
levei em conta o gênero teatro, no sentido de entender uma narrativa que se escreve com o 
intuito de ser representada fisicamente. Na esteira desse raciocínio, alguns questionamentos 
se esboçam: “quais sãos estes corpos”? “Como são representados”? “Como seus portadores 
expressavam que queriam ser vistos”? Como aporte teórico para essa pesquisa são utilizados 
os trabalhos de Certeau (1994) e Foucault (1996), já que se enfoca a percepção dos olhares 
lançados sobre os corpos negros em movimento. No diálogo entre estudos históricos e estudos 
literários, este projeto pode ser incorporado ao nicho da história cultural, mais especificamente 
focalizando (Cultura, simbolização e representações sociais) de que trata Chartier(1988). Sob 
a ótica de Chalhoub (2003), a literatura ganha relevância como uma fonte privilegiada de 
problematização, capaz de atravessar o tempo e oferecer ao pesquisador, indícios do cotidiano 
dos personagens ali emulados pelo autor que sintetizam questões sociais e individuais, e que 
insinuam, sobremaneira, as formas como aqueles sujeitos viviam em conjunto, e como 
experienciavam o mundo, possibilitando, inclusive, a equiparação com o contexto da 
contemporaneidade. 
 
Palavras-chave: Escravidão; Corpos; Representações. 
 
 

A RECRIAÇÃO DA VIDA DOS ESCRAVIZADOS NO NOVO MUNDO: RESISTÊNCIAS 
COTIDIANAS E NOVAS SOCIABILIDADES 

 
Darlene Santos Magalhães 

Graduada em História (UNEB/Campus VI) 
Aluna da Especialização “Educação e Diversidade Étnico-Racial” (UNEB /Campus VI) 

darlene-magalhaes@outlook.com 
 
Resumo: O tráfico transatlântico para a América foi responsável por um fluxo muito grande 
de africanos vindo de diversas procedências do continente africano. Dessa forma, algumas 
questões referentes ao cotidiano desses escravizados nos fazem questionar a maneira de 
adaptação a um lugar totalmente alheio a sua realidade. Nesse sentido, essa comunicação 
busca analisar a recriação da vida e as resistências cotidianas dos escravizados no Novo 
Mundo, além disso, visa analisar o papel da memória e da linguagem no processo de criação 
de novas sociabilidades como a família e as instituições de cunho religioso. Segundo 
Albuquerque e Filho (2006), os escravos organizaram diversas formas de resistências como as 
fugas, as rebeliões, a lentidão na realização das tarefas e outras. Nesse mesmo viés Slenes 
(1992), destaca que as resistências no plano da linguagem cotidiana foram bastante 
significativas e possibilitou os escravos comunicarem entre si usando frases simplificadas 
devido à proximidade das diversas línguas que entraram na América. Além das resistências, 
foram erguidas instituições sociais a partir da memória desses sujeitos tal como pontuou Mintz 
e Price (2003), sobre o processo de crioulização ocorrido na América. Segundo eles, os africanos 
não puderam transportar suas instituições para o Novo Mundo, mas puderam reinventar a 
partir de suas experiências arquivadas em suas memórias. O tradicional culto aos Orixás 
realizado nos terreiros de Candomblés do Brasil, por exemplo, é uma readaptação da 
religiosidade africana em terras brasileiras. Dessa forma, as ações desenvolvidas por esses 
sujeitos para ressignificar suas vidas foi uma forma de lidar com o desenraizamento ao ter sido 
retirado de seu lugar de origem.  
 
Palavras-chave: Recriação; Resistência; Memória. 
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DIFICULDADE DE ACESSO À ESCOLARIZAÇÃO EM QUILOMBOS DE REGIÃO BAIANA 
 

Leila Maria Prates Teixeira Mussi 
Mestre em História Regional e Local (UNEB/Campus VI) 

Professora do curso de História (UNEB/Campus VI) 
Professora da Faculdade Santo Agostinho (Vitória da Conquista-BA) 

lmprates@hotmail.com 
 

Ricardo Franklin de Freitas Mussi 
Professor da Universidade do Estado da Bahia 

rimussi@yahoo.com.ba 
 

Resumo: As comunidades quilombolas representam grupo étnico-racial específico. Neste 
sentido, a escolarização deve propor aproximação com suas características identitárias-
culturais. Destarte o objetivo deste texto é discutir a presença institucional da escola nas 
comunidades quilombolas da região geográfica de Guanambi/Bahia. Durante pesquisa 
realizada no ano de 2016, 14 quilombos contemporâneos, localizados em nove cidades, foram 
visitados. Destes, seis informaram a presença de escola em funcionamento, com turmas 
multisseriadas até as séries iniciais do ensino fundamental. Apenas uma destas informou 
seguir a proposta educacional identitária-formativa para escola quilombola. Em quatro 
comunidades foi identificada a presença de escolas desativadas por decisão das respectivas 
gestões municipais. Enquanto os demais quilombos não apresentavam infraestrutura/serviço 
educacional institucional. É possível que este quadro ajude a explicar a baixa escolaridade da 
população adulta residente nos quilombos, com cerca de 20% de analfabetismo e 
aproximadamente 40% de adultos que atingiram a conclusão do Ensino Fundamental I. Além 
disso, preocupa que mesmo quando presente, há baixa adesão escolar à curricularização das 
questões étnicas-raciais e culturais para valorização da identidade quilombola. 
 
Palavras-chave: População Negra; Educação; Direitos humanos.  
 
 

MEMÓRIA E RESISTÊNCIA: CONFLITOS IDENTITÁRIOS NA COMUNIDADE NEGRA 
RURAL DE HELVÉCIA 

 
Ramom Pereira de Jesus Moreira 

Graduado em História (UNEB/Campus X) 
Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Memória: Linguagem e Sociedade (UESB) 

Bolsista FAPESB 
ramom.moreira@hotmail.com 

 
Orientação: Prof. Dr. Felipe Eduardo Ferreira Marta (UESB) 

 
Resumo: A pesquisa discute a respeito da comunidade negra rural de Helvécia, que encontra-
se localizada na atual região extremo Sul da Bahia, formada no pós abolição por ex-escravos 
da antiga colônia Leopoldina, formada por imigrantes europeus, suíços e alemães que se valiam 
da força de trabalho de africanos escravizados e seus descendentes nas suas plantações de 
café. A formação dessa colônia foi possível por intermédio do decreto de concessão de terras a 
estrangeiros europeus não portugueses assinado em 25 de Novembro de 1808 por D. João VI, 
que retomava antigas prática da coroa portuguesa, adotadas ainda no início da colonização de 
suas terras conquistadas na América, caracterizada pela doação de terras a particulares do 
reino, contudo a partir deste decreto indivíduos de outras nacionalidades também podiam 
beneficiar-se dessa prática, sob o critério de formação de colônias agrícolas, destinadas a 
produção de itens para subsistência, e que operassem unicamente com trabalhadores livres, 
contudo a colônia Leopoldina descaracterizou os critérios anteriormente estabelecidos, 
tornando-se uma rica zona agrícola, tendo sua maior expressão na produção de café para 
exportação, e utilizando-se exclusivamente do trabalho escravo africano. A história de Helvécia 
é arquitetada principalmente através da oralidade, e as narrativas tecidas pelos moradores da 



 
CADERNO DE RESUMOS DO VIII ENCONTRO DE HISTÓRIA: PROGRAMAÇÃO E ANAIS ELETRÔNICOS 

UNEB/CAMPUS VI      CAETITÉ      2019       ISSN 2179-3603       WWW.CINEDEBATEUNEB.ORG 

 

42 

 

comunidade são frutos dos reflexos da memória passada no presente. A comunidade conserva 
praticas correlacionadas as antigas comunidades das senzalas, mas nota-se ainda que o fazer 
cultural na localidade é fruto de um processo de mesclas culturais sendo bastante matizada. 
Encontramos em Helvécia pontos importantes para a discussão dos conceitos e categorias que 
são caros a pesquisa: trânsitos culturais; conexões; mediações; comunidades negras. Pessoas 
da comunidade de Helvécia constituem sujeitos desta pesquisa, que se desenvolve a partir dos 
relatos orais, pesquisas bibliográficas e análise de documentos que garantiram ao espaço o 
título de comunidade remanescente quilombola. 
 
Palavras-chave: Memória; Escravidão; Comunidades negras. 
 
 

AÇÕES PARA A LIBERDADE: TRÁFICO INTERPROVINCIAL E LUTAS PELA ALFORRIA. 
CARINHANHA (1840-1871) 

 
Simony Oliveira Lima 

Mestre em História Social (UFBA) 
simonylima1991@hotmail.com 

 
Resumo: O objetivo central dessa comunicação é discorrer acerca da luta pela liberdade 
observada no sertão do São Francisco, no período histórico correspondente ao recrudescimento 
do tráfico interprovincial na região (1840-1871). Procuro perceber como os escravos buscaram 
se livrar das vendas para fora da província e como negociavam suas libertações em uma 
conjuntura que propiciou um aumento exorbitante do valor dos cativos. Na região estudada, 
observou-se, através dos registros de compra e venda de escravos, que a partir da década de 
1840 intensificou-se o comércio que deslocou para outros lugares uma grande quantidade de 
cativos, a maioria destes nascidos na região. Os escravos certamente conviviam com o medo 
de serem comercializados para longe de suas famílias e, muitas vezes, ficavam a mercê do 
interesse dos donos pelo lucro proveniente de uma eventual venda. Para esses cativos, foi 
dificultada a negociação para pagamento de suas avaliações com vistas a conseguirem a 
alforria, devido à alta de preços dos escravos ocorrida a partir da década de 1850. Em meio a 
esse cenário, os escravos utilizaram de estratégias para conseguir a liberdade. Através de fontes 
como cartas de alforria e ações de liberdade, serão analisadas estratégias empreendidas por 
cativos que se articularam para a conquista da alforria. Outra importante questão a ser 
pensada considera as articulações empreendidas pelos cativos tanto para negociarem com os 
senhores acordos pela alforria e por espaços de trabalho livre, como também a procura da 
Justiça para reivindicarem o direito à alforria – recorrendo, no último caso, à lei de 1871.  
 
Palavras-chave: Escravidão; Tráfico interprovincial; Liberdade. 
 
 

JULIANO MOREIRA: MOBILIDADE SOCIAL E ENFRENTAMENTO À TEORIA 
ABRASILEIRADA DA DEGENERAÇÃO RACIAL (1872-1933) 
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Mestranda do Programa de Pós-Graduação Memória: Linguagem e Sociedade (UESB) 
Graduada em Direito (UESB) 

Graduada em Administração (UESB) 
evandravnfreitas@yahoo.com.br 

 
Resumo: Na segunda metade do século XIX, os cientistas brasileiros relacionavam os conceitos 
de raça, mescla biológica e degenerescência da população miscigenada. Em meio a paixões 
ideológicas, as ciências se alçaram em uma posição de poder influenciar e instrumentalizar as 
proposições médicas, sociais e políticas que modernizariam ou que regenerariam a população 
brasileira miscigenada, que entendia ser um eminente e constante risco biológico ao corpo 
social. Nesse período, emerge o pensamento e práxis de Juliano Moreira na contramão das 
ideias dominantes. O trabalho investiga parte da biografia deste médico baiano, especialmente 
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em relação ao que aqui se denomina de teoria abrasileirada da degenerescência, demonstrando 
como emergiu o seu contra discurso e os trânsitos culturais por ele estabelecidos com os 
pensadores de vários países e épocas. Para tal, verifica-se a mobilidade social e científica do 
médico que, não obstante a ascendência negra e origem pobre, formou-se em medicina e se 
inseriu em redes nacionais e internacionais que circulavam conhecimentos, práticas científicas 
e, indiretamente, projetos políticos, apresentando contra-argumentos às ideias de 
determinismo racial vigentes. Com uma vida dedicada exclusivamente as pesquisas, ao 
estabelecimento de protocolos médicos e implantação de laboratórios científicos em solo 
brasileiro, promoveu um intenso trânsito científico e cultural, especialmente a Alemanha e o 
Japão e fez parte da emergência do movimento de enfrentamento à teoria da degenerescência 
racial, contribuindo, já no final do século XIX, para disseminação do pensamento em favor das 
mestiçagens biológicas e, além de fundador da psiquiatria nacional, se tornou um dos 
precursores do movimento sanitarista no Brasil e importante divulgador das ciências no Brasil 
e parte do mundo. 
 
Palavras-chave: Juliano Moreira; Degenerescência racial; Mobilidade social e científica. 
 
 
 
ST 7 - TERRITORIALIDADES, PODER E SOCIEDADE NO ALTO SERTÃO DA BAHIA 
 
 
Lielva Azevedo Aguiar  
Doutoranda em História Social (UFBA)  
Professora Assistente do curso de História (UNEB/Campus VI) 
 
Marcos Profeta Ribeiro  
Doutorando em História Social (USP)  
Professor Assistente do curso de História (UNEB/Campus VI) 
 
Zezito Rodrigues da Silva  
Doutorando em História (UFF)  
Professor Assistente do curso de História (UNEB/Campus VI) 
 
Resumo: Os estudos sobre o Alto Sertão da Bahia vêm ganhando corpo desde a década de 90 
do século passado e revelando um território economicamente dinâmico, estrategicamente 
relevante na consolidação do império pluricontinental português em terras americanas até o 
final do século XVIII e, posteriormente, como espaço de integração territorial do império 
brasileiro, ao contrário do que então estava consolidado na historiografia corrente. As 
pesquisas já consolidadas e outras em desenvolvimento dão conta de importantes circuitos 
mercantis que conectavam a região a importantes zonas econômicas (mineradoras, portuárias 
e agropastoris). Com isso, destacaram-se no cenário político categorias sociais associadas a 
essas atividades que atuavam, via de regra, em redes clientelares, familiares e religiosas, 
revelando-nos uma sociedade complexa, em certo sentido sofisticada e afinada aos ideais 
civilizatórios dos impérios em questão. Tais estudos firmam na historiografia um importante 
campo de conhecimento e pesquisa, sendo parte deles resultado das atividades desenvolvidas 
pelas linhas de pesquisa: Economia e sociedade e arquivos, bens culturais e patrimônio do 
Grupo de Pesquisa em Cultura, Sociedade e Linguagem – GPCSL e do Núcleo de Estudos do 
Alto Sertão – NEAS. Sendo assim, o propósito desse simpósio temático é congregar estudos 
diversos sobre a região alto sertaneja nos contextos mencionados, partilhar caminhos de 
pesquisa e promover o necessário diálogo a partir de diferentes olhares.  
 
 
 

25 de outubro / Sala 9 / 14:00h às 18:00h 
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TRAJETÓRIAS DA HISTORIOGRAFIA SOBRE ALTO SERTÃO DA BAHIA: (RE)VISÕES DE 
ESTUDOS SOBRE UM TERRITÓRIO 

 
Zezito Rodrigues da Silva 

Doutorando em História (UFF) 
Professor do curso de História (UNEB/Campus VI) 

zezitor@hotmail.com 
 

Resumo: Na perspectiva de refletir sobre os estudos e pesquisas desenvolvidos sobre o Alto 
Sertão da Bahia, propõe-se um balanço da trajetória da produção acadêmica desenvolvida 
sobre esse território nos cursos de graduação e programas de pós-graduação, as temáticas 
mais visitadas e suas abordagens, repertórios de fontes disponíveis e enfoques correntes. Com 
isso, pretende-se sinalizar para as novas abordagens possíveis, eventuais lacunas existentes e 
perspectivas para quem pretende seguir os estudos sobre esse recorte espacial muito caro, 
especialmente, para quem estuda nos centros universitários da região ou a ela tem vínculos 
afetivos. 
 
Palavras-Chave: Alto Sertão da Bahia; Território; Pesquisa Acadêmica.  
 
 

HOMENS POBRES LIVRES NOS SERTÕES DA BAHIA: RIO DE CONTAS, SÉCULO XIX 
 

Larissa Bispo dos Santos 
Graduanda em História (UESB) 

larabispo96@hotmail.com 
 

Maria Aparecida Silva de Sousa 
Doutora em História Social (USP) 

Professora Titular do Departamento de História (UESB) 
Membro do Museu Pedagógico 

sousa.mariap@gmail.com 
 

Resumo: O presente estudo tem como objetivo identificar a presença dos homens pobres e 
livres na Vila das Minas do Rio de Contas por meio de uma análise bibliográfica, relatos de 
viajantes e documentos, tendo como ênfase os processos-crimes da primeira metade do século 
XIX constantes no acervo do Arquivo Municipal de Rio de Contas. Com o descobrimento do 
ouro de aluvião no início do século XVIII, ocorreu uma intensa migração para o arraial em 
busca do enriquecimento rápido. A quantidade de ouro extraída na área foi expressiva para a 
época. Em função disso, a Vila de Nossa Senhora do Livramento das Minas do Rio de Contas, 
criada em 1724, se tornou uma das mais importantes fontes de riqueza para a Coroa 
portuguesa, porém, não por muito tempo. A exaustão da exploração aurífera fez com que no 
fim do século XVIII e início do XIX, a economia decaísse e junto com ela se intensificasse a 
pobreza na região. De acordo com a pesquisa inicial nas fontes documentais, a violência 
costumeira entre os indivíduos destituídos de posses e aqui identificados como homens pobres 
livres, dada a sua condição de possuidor da liberdade em uma sociedade marcada pela 
escravidão, foi elemento fundamental para o entendimento das questões sociais e econômicas 
que caracterizavam parte da população local. Todavia, outras evidências também podem ser 
identificadas na conformação das relações sociais estabelecidas entre homens e mulheres 
livres e pobres, favorecendo a estruturação de um sistema bastante complexo. 
 
Palavras-chave: Homens pobres e livres; Rio de Contas-BA; Século XIX. 
 

 
PEDRAS, GÊNEROS E CRÉDITO: AS CASAS DE COMÉRCIO EM BREJINHO DAS 

AMETISTAS NO FINAL DO SÉCULO XIX 
 

Carla Graciela Chaves de Castro Cotrim  
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Mestranda em História (UEFS)  
carla_graciela1@live.com 

 
Resumo: Este trabalho apresenta um perfil das casas comerciais do atual distrito de Brejinho 
das Ametistas, pertencente ao município de Caetité/Ba, no alto sertão da Bahia, no final do 
século XIX. A partir da análise de registros de compras encontradas no inventário post mortem 
de August Lamberts, alemão e negociante de pedras, enxergamos um comércio dinâmico e 
diversificado. As três casas de comércio identificadas ofereciam mercadorias e serviços que 
refletiam o cotidiano do local, como a compra e venda de pedras de ametistas e empréstimos 
de dinheiro. Observamos a especificidade dos gêneros adquiridos, desde mercadorias mais 
comuns como carne e cachaça a materiais de construção e funeral, foi frequente ainda a 
autorização para outras pessoas adquirirem mercadorias em nome de outra, especialmente os 
“camaradas”. Os dados apontaram para relativa autossuficiência do povoado, mesmo assim, 
relações comerciais com locais do entorno foram estimuladas, evidenciando a fluidez das 
práticas creditícias e os trânsitos entre os lugares do alto sertão. 
 
Palavras-chave: Casas comerciais; Brejinho das Ametistas; August Lamberts. 
 
 
CONFLITOS POLÍTICOS ENTRE O “PADRE ALEMÃO” E O CORONEL FRANCISQUINHO 

BORGES EM MACAÚBAS – BA (1942-1951) 
 

Silvana Batista Sousa  
Graduanda em História (UNEB/Campus VI) 

silvana-histo@hotmail.com 
 

Orientador: Prof. Esp. Zezito Rodrigues da Silva (UNEB/Campus VI)  
 

Resumo: A proposta desse trabalho é analisar os conflitos políticos e ideológicos entre o “padre 
alemão” Francisco Maximiliano Rastetter e o coronel Francisquinho Borges, no período de 1942 
a 1951 em Macaúbas-BA, localizada a 682 km da capital, cujo “território original compreendia 
os atuais municípios (ou parte) de Brotas de Macaúbas, Ipupiara, Oliveira de Brejinhos, 
Boquira, Caturama, Botuporã, Tanque Novo, Riacho de Santana, Matina, Guanambi e Palmas 
de Monte Alto”. Diante de um período conturbado consolidado pelos conflitos decorrentes da 
Segunda Guerra Mundial que eclodiu na Europa em 1939, serão abordadas as interfaces entre 
a religião e a política, isto é, como os moldes religiosos podem interferir e influenciar na busca 
pelo poder na disputa acirrada entre um padre de nacionalidade alemã com ideais 
progressistas, agindo em prol do bem comum, carregando uma ideologia diferente da elite local, 
com características arcaicas e retrógradas, cujo interesse era permanecer no poder, além de 
ambos fazerem uso de discursos e ações antagônicas, oriundas de culturas distintas.  
 
Palavras-chave: Coronelismo; Segunda Guerra Mundial; Xenofobia. 
 

 
 "NINGUÉM FAZ A CAMA PARA OS OUTROS DORMIREM": EMANCIPAÇÃO E 

ARTICULAÇÕES POLÍTICAS EM IGAPORÃ – BA (1948- 1960)  
 

Quilma de Souza Silva Rodrigues  
Graduada em História (UNEB/Campus VI) 

quilma_iga@hotmail.com 
 
Resumo: O presente estudo destina-se a entender o difícil processo de Emancipação Política e 
administrativa do antigo Arraial do Bonito, atual cidade de Igaporã, localizada no Alto Sertão 
baiano, perscrutando as relações políticas locais que foram permeadas por fortes disputas e 
conflitos. O desejo de alcançar a autonomia do distrito não foi apenas “um justo anseio da 
grande população daquela vila sertaneja”, mais, sim, um processo marcado por grande 
resistência do município-mãe (Caetité) e interesses de lideranças internas que desejavam 
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consolidar o poder. Há que destacar neste acontecimento a presença do Partido Social 
Democrático (PSD) que na Bahia teve importante atuação nos processos emancipatórios. 
Buscou-se, além disso, analisar a participação política de Manoel Joaquim de Azevedo que é 
tido como o grande realizador da emancipação. Desse modo, o presente artigo também discute 
suas estratégias de consolidação de poder frente à emancipação de Igaporã.  
 
Palavras-chave: Emancipação Política; Igaporã; Disputas de poder.  
 
 

O CULTIVO DO ALGODÃO NA CIDADE DE IGAPORÃ: ECONOMIA E RELAÇÕES DE 
TRABALHO (1970-1998) 

 
Maiza Santana Gomes  

Graduanda em História (UNEB/Campus VI) 
maizasantanagomes@outlook.com 

 
Orientador: Prof. Esp. Zezito Rodrigues da Silva (UNEB/Campus VI)  

 
Resumo: A cultura do algodão já esteve muito presente em nossa sociedade brasileira, o 
produto já era cultivado pelos nativos desta terra, com passar dos anos e com a colonização, o 
cultivo do algodão se tornou uma grande fonte de renda, principalmente na região do nordeste, 
temos exemplo do Maranhão e da Bahia, que eram grades produtores, no século XX muitas 
regiões baianas começaram a investir nessa cultura, temos exemplos de municípios que se 
destacaram, como Caetité, especialmente no distrito de Pajéu do Vento, Guanambi, Palmas de 
Monte Alto e a pouco lembrada, mas que teve um grande resultado na produção de algodão, a 
cidade de Igaporã. Esse trabalho contempla a cultura do algodão na região de Igaporã-BA, 
enfatizando suas origens, como foi seu desenvolvimento, e suas experiências, considerando os 
produtores, donos de usinas como também para os trabalhadores e os moradores da região. 
Trazendo como referência trabalhos sobre a cultura do algodão, mostrarei a dimensão de sua 
economia no Alto Sertão da Bahia, sua relação com outras regiões do pais, a relação dessa 
cultura com outras existentes, e as relações de trabalho, memorias dos trabalhadores e de 
fiadeiras e tecelãs. A pesquisa está circunscrita aos anos 70 a 98, anos onde se desenvolve a 
cultura do algodão em Igaporã, momento em que o plantio e a construção de usinas está mais 
presente, visto que a parte desse período a um declínio na cultura de algodão na região do Alto 
Sertão da Bahia.  
 

Palavras chave: Cultura do algodão; Relação de trabalho; Memória. 
 
 

A IRMANDADE DE SÃO BENEDITO: UMA HISTÓRIA DE DEVOÇÃO FAMILIAR (CAETITÉ, 
1864-1897) 

 
Andressa de Carvalho Rocha 
Mestranda em História (UEFS) 

Graduada em História (UNEB/Campus VI) 
dessacarvalhorocha@gmail.com 

 

Resumo: O presente texto tem por objetivo analisar as ocupações dos cargos de administrador 
e tesoureiro da Irmandade de São Benedito no alto sertão da Bahia, na cidade de Caetité entre 
os anos de 1864 a 1897. Trata-se de uma irmandade composta por diversas camadas da 
sociedade caetiteense: parte da elite econômica, clérigos e escravos. Com documentos inéditos, 
pretende-se problematizar o interesse de integrantes da família do senhor José Antônio Gomes 
Neto (O Barão) em ocupar cargos de uma irmandade de devoção negra no século XIX, período 
em que extrapola o período pós abolição escravista. 
 
Palavras-chave: Caetité; Irmandade de São Benedito; Devoção familiar; Composição social. 
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A TRÍADE PATRIMÔNIO-CAPELA-ARRAIAL NO ALTO SERTÃO BAIANO: VIVÊNCIAS NO 
“ACABAMENTO DA CAPELLA DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA ERECTA NO ARRAIAL 

DE RIACHO DE SANT’ANNA” (1844-1866) 
 

Célio Lessa da Silva 
Graduado em História (UNEB/Campus VI) 

Aluno da Especialização em Educação e Diversidade Étnico-Racial (UNEB/Campus VI)  
celio-lessa@hotmail.com 

 
Resumo: Esta pesquisa visa discutir a construção da Capela Nossa Senhora da Glória no 
arraial de Riacho de Santana no alto sertão baiano em meados do século XIX, e como ela 
influenciou na formação da freguesia, sob a tríade “patrimônio-capela-arraial”. Nessa 
perspectiva, vamos contextualizar doação do terreno e o “Acabamento da Capella Nossa 
Senhora da Glória no Arraial de Riacho de Sant’ Anna” sob o recorte temporal do ano de 1844 
à 1866, cuja fonte principal de pesquisa histórica foram as Atas do Apostolado (Documento 
que conta com detalhes a construção e reformas da Capela). Durante vinte anos a Capela passa 
por grandes reformas, uma por volta do ano de 1844, quando ainda estava em construção, só 
ficando pronta para as celebrações eucarísticas no ano de 1853, como não estava totalmente 
concluída, em 1866 o Padre Boa Aventura Cerqueira Pinto conclama os fiéis da Freguesia para 
a necessidade de fazer outras reformas, cobrando a “taxa de aforamento” e esmolas. Enfim, 
nesse ambiente de sociabilidade foi instituída a Paróquia e Freguesia Nossa Senhora do Rosário 
em 1862, desmembrando de Palmas de Monte Alto, e, mudando de oráculo. 
 
Palavras-chave: Religiosidade; Sociabilidade; Alto Sertão da Bahia.  
 

 
FÉ, MEMÓRIA E TRADIÇÃO: UM OLHAR SOBRE AS FESTAS DO DIVINO ESPÍRITO 

SANTO EM BOM JESUS DA LAPA – BA 
 

Raquel Aparecida Lino Silva 
Graduanda em Pedagogia (UNEB/Campus XVII) 

 raquel_lino03@outlook.com 
 
Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar os fatos narrados, textos escritos e 
imagens que contam como surgiu a Festa do Divino Espírito Santo na cidade de Bom Jesus da 
Lapa, bem como os rituais da cultura popular que antecedem o dia do grande festejo. 
Posteriormente refletiremos a importância da festa para a população lapense, destacando a fé 
e tradição que há mais de 100 anos fazem parte da religiosidade local e delineiam o encontro 
das heranças culturais afro-brasileiras, portuguesa e indígena marcantes da Festa do Divino. 
Tomando por base textos de Barbosa (1995), que descreve alguns fatos relativos a festas 
populares e eventos que fundaram a cultura local, a partir da presença de Monsenhor Turíbio 
Vilanova (reitor do Santuário), além das narrativas de participantes atuais da festa, tanto os 
de rituais sagrados, quanto os dos rituais populares associados à festa de Pentecostes. Para a 
realização da pesquisa utilizamos como procedimento metodológico a pesquisa qualitativa e os 
instrumentos usados para a coleta de dados foram à observação participante, pesquisa 
bibliográfica e entrevista semiestruturada. Sendo assim, percebemos a enorme estima da 
população pela festa, pois é perceptível a contribuição, envolvimento direto e grande 
participação de todos para a realização dos festejos. Esse cenário da “Festa do Divino” constrói 
a identidade do patrimônio histórico, artístico e cultural da cidade, portanto, é imprescindível 
a realização de pesquisas desta natureza para preservação do seu legado. 
 
Palavras-chave: Festa do Divino; Tradição; Religiosidade. 
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AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E CULTURAIS, CONTIDAS NAS QUADRAS POPULARES 
 

Claudiney Da Silva Pereira 
Graduando em História (UNEB/Campus VI) 

klauiga@hotmail.com 
 

Silvana dos Santos Silva  
Graduada em História (UNEB/Campus VI) 

silklau89@hotmail.com 
 

Resumo: O presente trabalho trata da importância das quadras populares, no contexto da 
cultura, a partir da análise do livro La detrás daquela serra: quadras e cantigas populares 
(2013), do autor Marco Haurélio, que produziu um texto colhendo variadas expressões 
culturais, através da tradição oral, buscando abordar o cotidiano de sujeitos sociais 
sistematicamente postos à margem da sociedade, e por muito tempo considerados sem 
história. Procura-se, através dos teóricos e do autor pesquisado enxergar experiências e ações 
do dia a dia desses povos simples que mesmo sendo vítimas de preconceitos, têm muito a nos 
ensinar.  
 
Palavras-chave: Cultura; História oral; Quadras populares. 
 
 
O “ÁTOMO INVISÍVEL” NA DEFESA DOS IDEAIS DE PROGRESSO E CIVILIZAÇÃO: JOÃO 

GUMES, ESCRITOR CIDADÃO (CAETITÉ, 1880-1930)  
 

Diego Raian Aguiar Pinto 
Graduado em História (UNEB/Campus VI) 

Professor de História e Filosofia do Colégio Pequeno Príncipe (Guanambi-BA)  
aguiardiego1403@gmail.com 

 

Resumo: A saída do Império e a decorrente entrada da República proporcionaram mudanças 
significativas no Brasil. As antigas estruturas brasileiras começaram a se romper e 
modificações sociais, econômicas e políticas já eram visualizadas na sociedade, pautadas, 
principalmente, em ideais difundidos por uma elite iniciante. Em Caetité, território do Alto 
Sertão da Bahia, a propagação do discurso progressista e querente de mudanças era de 
responsabilidade de João Antônio dos Santos Gumes, intelectual caetiteense, autor de 
inúmeros romances e proprietário do Jornal A Penna. Para produção desse artigo, as ideias de 
Gumes foram colocadas sob análise, especialmente aquelas contidas em seu romance Os 
Analphabetos e em seu jornal A Penna, objetivando entender a dinâmica da sociedade 
caetiteense e do Alto Sertão da Bahia após a Abolição da Escravatura e da Proclamação da 
República. Aliás, é por defender esses dois eventos que João Gumes é, aqui, apresentado como 
“Escritor-Cidadão”, conceito anteriormente utilizado por Pires (2011) e pautado nos estudos de 
Sevcenko (2003). A partir das causas defendidas por Gumes em suas produções, analisamos 
a formação de um discurso próprio e sertanejo do progresso no Alto Sertão da Bahia, o que 
ocasionou na formação de uma Belle Époque Sertaneja nessas regiões, com similaridades aos 
processos excludentes de modernização do Rio de Janeiro. Os estudos desenvolvidos nessa 
pesquisa, portanto, levam-nos ao entendimento de que o território em questão passou, 
também, pela dinâmica do progresso atuante no Brasil no princípio do século XX, além de 
proporcionar a compreensão do cidadão João Gumes, escritor em boa parte de sua vida, como 
combatente dos atrasos existentes que impossibilitavam a entrada dos seus sertões na “época 
moderna”. 
   
Palavras-chave: Alto Sertão da Bahia; Belle Époque Sertaneja; Escritor-Cidadão.  
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PADRE MANOEL JOSÉ GONÇALVES FRAGA & CARDOSO UMA EMPRESA SERTANEJA: 
VICISSITUDES DA POLÍTICA E ECONOMIA NO ALTO SERTÃO DA BAHIA (CAETITÉ 

1842-1876) 
 

Laiane Fraga da Silva 
Mestre em História (UEFS) 

Graduada em História (UNEB/Campus VI) 
laiane.fg@hotmail.com 

 
Resumo: O presente trabalho busca analisar a trajetória da empresa sertaneja Padre Manoel 
José Gonçalves Fraga & Cardoso, entre os anos de 1842-1876. Ao logo do século XIX, a firma 
de propriedade do Padre Manoel Fraga e da Senhora Anna Cardoso, desempenhou papeis 
importantes nas relações sociais do alto sertão da Bahia. Neste sentido, especial atenção é 
dada às significativas contribuições da firma da Família Faria Fraga para compreender o 
comércio inter-regional de cativos, além de mostrar sua relativa conexão com os interesses 
políticos. Trabalhar com tais questões é sempre desafiador, partindo de uma documentação 
fragmentada e dispersa, compostas por: diários pessoais, inventários, autos cíveis, livros de 
notas e correspondências de Presidente da Província que, de forma articulada e confrontada 
com a bibliografia especifica, traduzem novas concepções de espaços e sujeitos com papeis 
determinantes na história do Brasil oitocentista. 
 
Palavras-chave: Padre Manoel José Gonçalves Fraga & Cardoso; Família Faria Fraga; Alto 
Sertão da Bahia. 
 
 

LIVROS DE ASSENTO, NARRATIVAS ORAIS E A TRAJETÓRIA FAMILIAR DE CHICO 
TOMÉ EM RIO DAS RÃS 

 
Napoliana Pereira Santana  

Doutorando em História (UFBA) 
Professora do curso de História (UFOB) 

polis-ps@hotmail.com 
 

Resumo: Neste trabalho procuro apontar possibilidades da pesquisa histórica nos livros de 
assento de fazendeiros, também denominados de livros de razão ou contábeis, associados as 
narrativas orais na reconstituição de trajetórias de populações negras no contexto escravista e 
pós-abolicionista. Para tanto, utilizo livros contento anotações feitas por Deocleciano Pires 
Teixeira referentes as receitas e despesas da fazenda sertaneja de Rio das Rãs, que integrava 
a antiga freguesia de Santo Antônio do Urubu de Cima, registrados entre os anos de 1880 a 
1905. E também trechos de entrevistas orais concedidas outrora pelo senhor Francisco Arcanjo 
de Souza (Seu Chico Tomé), quilombola de Rio das Rãs, que lançam luzes na compreensão da 
ocupação ancestral daquelas terras por escravos, libertos e seus descendentes.  
 
Palavras-chave: Livros de assento; Narrativas orais; Fazenda/Quilombo Rio das Rãs.  
 
 

A FAZENDA ESTA EM PAS”: CAMPOS E ESPINHO, FAZENDAS NO ALTO SERTÃO 
BAIANO (MONTE ALTO, 1890-1900) 

 
Mariella Cotrim Teixeira 

Mestranda em História (UEFS)  
Graduada em História (UNEB/Campus VI)  

mariellacotrim8@gmail.com 
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Resumo: A presente comunicação tem por objetivo apresentar parte dos resultados da 
pesquisa de mestrado (em andamento) no Programa de Pós-Graduação em História da 
Universidade Estadual de Feira de Santana. Pesquisas desenvolvidas sobre a região do alto 
sertão baiano, ao abordarem assuntos como a escravidão, economia, política e diversos outros 
temas, sinalizaram a atuação de vaqueiros, sem, no entanto, produzirem uma abordagem na 
qual esses sujeitos fossem centralidade de suas análises. Assim, o estudo que visa analisar a 
atuação laboral dos vaqueiros na região do alto sertão baiano entre os anos de 1890-1900, 
demanda a análise do lugar, das fazendas onde estes sujeitos atuaram, bem como a 
apresentação de outras pertencentes a família/herdeiros do senhor José Antônio Gomes Neto 
(Barão de Caetité), político e proprietário de herdades. Basicamente as fazendas Campos e 
Espinho que foram repassadas por herança, localizadas no termo de Monte Alto, estiveram 
vinculadas a criação de gado bovino, ao fabrico de requeijão e manteiga de garrafa. A partir do 
desenvolvimento de atividades dessa natureza, realizada pelos vaqueiros, vem sendo orientado 
a desnaturalizar a zona rural como espaço edênico, como a literatura em um outro momento 
deixou transparecer, e a pensar o campo como lugar de trabalho. Foi em meio às notícias 
corriqueiras, pedidos de mantimentos, notas sobre as chuvas e transações econômicas, que o 
ofício vaqueiral tem sido analisado. Apresentar o perfil das fazendas suas atividades 
pecuaristas e econômicas, possibilita além de demonstrar a dinâmica de trabalho e vida dos 
sujeitos importantes para manutenção agropastoril, como contribui aos recentes estudos sobre 
a região, revelando os pormenores e especificidades do sertão. 
 
Palavras-chave: Fazendas; Vaqueiros; Alto Sertão da Bahia. 
 
 
JUIZ RETO OU AGENTE ELEITORAL? ATUAÇÃO POLÍTICA DE JOSÉ ANTÔNIO GOMES 

NETO EM 1860 
 

Lielva Azevedo Aguiar  
Doutoranda em História (UFBA) 

Professora do curso de História (UNEB/Campus VI) 
lielvaaguiar@gmail.com 

 
Resumo: A chamada lei dos círculos, reforma eleitoral de 1855 que foi alterada em 1860, 
modificou o ritmo das eleições em todo Império. Através das ações de José Antônio Gomes 
Neto, recém empossado juiz municipal de Caetité, percebe-se o quanto essa reforma estimulou 
alianças e rivalidades as mais diversas entre lideranças sertanejas e outras, posicionadas em 
cargos influentes na capital da província da Bahia e na corte. Adentrar esses meandros, 
discutindo a estreita relação entre política e magistratura no oitocentos é o que pretende essa 
comunicação.  
 
Palavras-chave: Política; Magistratura; Lei dos círculos; Alto Sertão Baiano.  
 
 

CORONELISMO, PODER E CONFLITOS: NOTAS DE PESQUISA SOBRE A FAMÍLIA 
ROCHA MEDRADO NA CHAPADA DIAMANTINA (MUCUGÊ-BAHIA, SÉCULO XIX) 

 
Luiz Alexandre Brandão Freire 

Graduando em História na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
luizalexandrebrandaofreire@gmail.com 

 
Orientadora: Profa. Dra. Maria Aparecida Silva de Sousa (UESB) 

 
Resumo: O Alto Sertão da Bahia, compreendido hoje como parte da mesorregião centro-sul do 
Estado, protagonizou durante todo século XIX um grande fluxo migratório de indivíduos em 
situação de vulnerabilidade que buscavam sobreviver por meio das atividades que se tornariam 
típicas da região, tais como a extração de ouro, diamantes e criação extensiva de gado. No caso 
da Chapada Diamantina, porção oriental da Serra do Espinhaço, a atividade de extração de 
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diamantes a partir de 1844 compreende a formação econômica da região, sendo então a família 
do Coronel Reginaldo Landulfo Rocha Medrado a grande detentora de terras nos entornos da 
vila de Santa Isabel do Paraguaçu (atual Mucugê), como sinaliza Medrado (1998). O 
coronelismo, fenômeno presente em toda a história dos Sertões da Bahia caracteriza-se pelo 
acúmulo de poder e influência clientelística em um grupo reduzido de famílias, no caso da 
Mucugê histórica, a família Rocha Medrado. Ao inferir-se através de inventários, decretos e 
heranças que a constituição do munícipio de Santa Isabel do Paraguaçu e sua câmara foram 
instauradas a partir de requerimentos da família Rocha Medrado e seus aliados, percebe-se a 
influência da família de coronéis para a dinâmica econômica e administrativa da região da 
Mucugê Histórica. Portanto, pretende-se nesse trabalho demonstrar por meio de um estudo 
bibliográfico e da análise do inventário de Reginaldo Landulfo Rocha Medrado, considerado 
como primeiro coronel da região, os contrastes sociais presentes durante o período áureo da 
atividade de lavra e as influências político-econômicas do regime coronelista dos Rocha 
Medrado durante a segunda metade do século XIX. 
 
Palavras-chave: Chapada Diamantina; Coronelismo; Mucugê; Política; Rocha Medrado. 
 
 

“SERTANEJOS À POSTOS!”: RELAÇÕES DE PODER NA BAHIA DA PRIMEIRA 
REPÚBLICA 

 
Mozana Dantas Silva 

Mestranda em História Regional e Local (UNEB/Campus V) 
Graduanda em História 

mozana.silva@gmail.com 
 

Resumo: A presente pesquisa procura perceber o impacto da chagada da República na Bahia, 
as relações políticas e as representações dos personagens que disputaram o poder do Estado 
nos primeiros anos republicanos tendo como principal figura Joaquim Manoel Rodrigues no 
período que compreende os anos de 1892, quando é eleito governador do Estado da Bahia à 
1903, utilizando como fontes correspondências, jornais, biografias e Atas da Câmara dos 
Deputados que formam peças de um quebra cabeça de uma história pouco lembrada, na 
tentativa de remontar o cenário baiano no ano de 1889, e os impactos que a mudança de 
regime causou nas estruturas políticas, sociais e econômicas, ressaltando que uma parte da 
elite baiana se recusou a aceitar a proclamação da república. Contextualizando Caetité nesse 
cenário político, onde a notícia da República chegou de forma conturbada e a importância de 
Deocleciano Teixeira, Manuel Vitorino e outros sujeitos nas articulações políticas que elegeram 
Joaquim Manoel Rodrigues Lima como governador do Estado da Bahia, analisando a 
construção de teias de relações de poder, aliados políticos e quais ideias representava. 
 
Palavras-chave: Relações de poder; Bahia Republicana; Alto Sertão da Bahia.  
 
 
MANDA-ME ALGUMAS NOTÍCIAS FRESCAS DA POLITICA”: A ATUAÇÃO DE PADRES NA 

PRIMEIRA REPÚBLICA (ALTO SERTÃO DA BAHIA, 1894-1929) 
 

Paula Silva Pamplona 
Graduada em História (UNEB/Campus VI) 

paulapamplona2009@hotmail.com 
 

Resumo: Este estudo busca analisar a atuação de padres que se destacaram na vasta região 
do alto sertão da Bahia não só por sua atividade religiosa, mas, sobretudo, pelo forte 
envolvimento político partidário durante a Primeira República. Essa proposta se pauta, 
primordialmente, em correspondências presentes em dois importantes arquivos de lideranças 
políticas baianas, o da família Teixeira e o da família do Barão de Caetité, entre os anos de 
1894 a 1929. A partir desses documentos pretende-se discutir as relações e alianças firmadas 
entre esses sujeitos com vistas a aquisição de interesses tanto no meio religioso quanto político, 
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bem como, elucidar ações muito particulares que faziam desses homens de batina à frente da 
Igreja e dos serviços religiosos, peças chave no jogo das disputas políticas baianas.  
 
Palavras-chave: Padres; Primeira República; Alto Sertão da Bahia. 
 
 
“RECEBEMOS HOJE A PRIMEIRA CARTA DO SERTÃO, QUE NÃO PODIA SER SENÃO DE 

MAMÃE”: A TRAJETÓRIA DE ANNA DE SOUZA SPÍNOLA TEIXEIRA EM CAETITÉ – 
BAHIA (1894 A 1944) 

 
Jumara Carla Azevedo Ramos Carvalho 

Mestre em História Social (UNIMONTES/MG) 
Professora de História (SEC-BA) 

jumaracarla@yahoo.com.br 
 
Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar, através das correspondências, o 
cotidiano e o poder da matriarca, Anna de Souza Spínola Teixeira, em Caetité-Bahia (1894 a 
1944). Esse recorte temporal de cinquenta anos corresponde ao recebimento e envio das 
primeiras correspondências até o ano de seu falecimento. Essas correspondências trocadas 
entre um público diverso, apresentam-se elementos referentes aos vínculos familiares, de 
compadrio, apadrinhamento, amizades e políticos, bem como, as relações de estratégias e 
táticas que permitiram a ela, Anna Spínola, uma mobilidade em suas ações demonstrando um 
dinamismo e uma visibilidade no jogo político com atuações para além do espaço privado do 
lar. Essas ações femininas foram registradas nos arranjos matrimoniais, na criação dos filhos, 
nas finanças, nas redes de sociabilidades e na política em um período marcado pelo 
coronelismo e mandonismo local articulado às esferas estadual e federal durante as cinco 
primeiras décadas do Regime Republicano Brasileiro. 
 
Palavras-chave: Cotidiano; Poder; Mulheres. 
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A CIÊNCIA QUE HIERARQUIZA: TEORIAS RACIAIS NA BAHIA (FINAL DO SÉCULO XIX E 

INÍCIO DO XX) 
 
 

Adão Ferreira dos Santos Filho 
Graduado em História (UESB) 

Encarregado da Biblioteca do Museu Pedagógico da UESB (Casa Padre Palmeira) 
adao_fer@hotmail.com 

 
Cleide de Lima Chaves 

Doutora em História Social (UFRJ) 
Professora Titular do Departamento de História (UESB) 

 cleide.chaves@uesb.edu.br 
 
 

Resumo: O objetivo do presente trabalho é o de apreender de que maneira as teorias raciais 
que passaram a figurar no arcabouço teórico dos cientistas brasileiros – especialmente dos 
baianos – a partir da década de 1870 legitimaram as relações sociais entre brancos e não 
brancos; quais as estratégias de mobilidade social estavam ao alcance da população negra e 
mestiça baiana, e o que significaram para a construção da sua identidade afro-brasileira. O 
Brasil foi constantemente alimentado pelo tráfico transatlântico de africanos escravizados até 
seu efetivo fim em 1850, e, após esse período, o tráfico interprovincial continuou a ser uma 
constante, o que revela a ampla dependência da mão de obra escravizada. A abolição da 
escravatura (1888) no Brasil significou também o fim de uma instituição social com raízes 
profundas na sociedade de então, além da implosão das relações postas. O cenário de 
incertezas pós-Abolição e Proclamação da República (1889) trouxe à cena as teorias raciais que 
precisam ser melhor aprofundadas para compreendermos os impactos das mesmas na 
população baiana negra e mestiça. Para tanto, utilizamos de revisão bibliográfica e da escolha 
de alguns personagens para compreensão desse período, como o médico Nina Rodrigues e o 
intelectual Manoel Querino. 
 
Palavras-chave: Teorias raciais; Racismo científico; Bahia. 
 
 

 

Uma vez iniciado o processo de colonização da América portuguesa, o modelo 

extrativista foi amplamente adotado. Destarte, a plantation foi largamente implantada, 

caracterizada pelo tripé: latifúndio, monocultura e utilização da mão de obra africana 

escravizada.  

A utilização do escravizado africano num primeiro momento atendia mais a questões 

comerciais do que a suposta necessidade de encontrar mão de obra. Vale ressaltar, como Luís 

Henrique Dias Tavares o faz, que, para os europeus de então o “africano escravizado era 

mercadoria. Mercadoria na pauta de artigos, gêneros e utilidades do comércio internacional. 

Mercadoria que precisava ser vendida e produzir lucro” (2011, p. 192, grifos nossos). 

Sendo assim, precisamos pôr em lupa a larga experiência dos povos europeus em 

relação ao comércio escravista e que, antes de mais nada, esse movimentava uma avultosa 

soma em lucros àqueles que estavam envolvidos. Os navios negreiros que aqui aportavam 

“inundaram” todos os segmentos sociais com o escravizado, assim, desde a pequena 
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propriedade, passando pelo trabalho doméstico e chegando ao grande latifúndio, a mão de obra 

africana escravizada se fez e foi feita presente.  

 

Trabalhador escravo, o africano estava em todas as atividades rurais e urbanas 

da Bahia. Era praticamente tudo, como sintetiza a expressiva frase do padre 

Antonil (Cultura e opulência do Brasil): “Os escravos são as mãos e pés do senhor 
do engenho” (TAVARES, 2011, p. 52).  

 

Por mais que possamos demarcar a gênese das relações escravistas no Brasil a partir 

da perspectiva comercial, e seu eventual recrudescimento com o desenvolvimento econômico 

da colônia portuguesa na América e do posterior independente Império brasileiro (1822-1889), 

não podemos deixar de pontuar que a adesão ao escravismo foi tamanha que gerou forte 

dependência da mão de obra escravizada: 

 
Ao contrário dos Estados Unidos, aqui a escravidão era sistematicamente 
realimentada pela importação de africanos, pois os que chegavam não criavam 
descendência suficiente para expandir ou mesmo manter o sistema econômico. 
Além dos altos índices de mortalidade, uma outra razão, talvez a principal, 

impediu a “nacionalização” da mão-de-obra escrava: havia poucas mulheres 

escravas e elas, e suas também poucas crianças, eram mais favorecidas que os 

homens pelo processo de alforria (REIS, 1986, p. 17; grifos nossos). 

 

A legitimação do trabalho escravo enquanto instituição social, por meio de uma 

legislação própria que corroborava as relações de subordinação, dá corpo e robustez ao binômio 

senhor/escravizado. De maneira que, possuir escravos significava não apenas um meio de 

subsistência, mas também chancelava certa posição social, se não de prestígio com a elite 

econômica, certamente com os estratos intermediários. João José Reis, em seu livro Rebelião 

escrava no Brasil: a história do levante dos malês (1835), faz constatações esclarecedoras nesse 

sentido ao destacar que “havia então um compromisso com a escravidão muito generalizado 

entre as pessoas livres. Manter a escravidão não era interesse exclusivo de um punhado de 

ricos” (1986, p. 26). 

Nesse mesmo texto, João José Reis chega a ressaltar que havia libertos que possuíam 

escravizados. O que à primeira vista poderia ser entendido como uma contradição das mais 

perversas, pode ser compreendida à luz das relações vigentes à época; até por que, possuir um 

escravo não era apenas questão de status social, mas também de sobrevivência: 

 

Entretanto, não era por luxo que essa gente escravizava. Era grande o número 
de baianos sustentados pelos um, dois ou três escravos que possuíam [...] 

Escrevendo na década de 1830, o comerciante inglês James Wetherell observou 

a respeito desses pequenos proprietários: “Em muitos casos, a posse e o uso de 

escravos são o único meio de subsistência deles” (REIS, 1986, p. 24-25). 

 

A despeito da dependência da mão de obra escravizada; do prestígio de se ter escravos, 

era notório que o edifício escravista estava em pleno processo de ruína. Em meados do século 
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XIX, a escravidão existente em um país já independente, começava a ser questionada, em 

especial pela Inglaterra, que reivindicava o fim do tráfico transatlântico de africanos 

escravizados. O Império do Brasil assinou com a Grã-Bretanha um acordo comercial e de 

amizade em 1826 que previa a interrupção do tráfico internacional em até, no máximo, três 

anos após a assinatura do mesmo. 

Em 1831, diante da pressão inglesa, é promulgada a primeira lei antitráfico, no entanto, 

apesar da lei, o tráfico se intensificou, em função, dentre outros motivos, da necessidade de 

mão de obra para a lavoura cafeeira. Assim, coube a classe dominante ditar o ritmo de como 

esse processo se daria: de forma lenta e gradual, porém inexorável. 

Com o fim da escravidão no Brasil, a partir de 1888, aprofunda-se um debate entre 

intelectuais e políticos brasileiros acerca da miscigenação e da questão racial. Flávio Gonçalves 

dos Santos (2008) expõe que a ideia de que negros e mestiços, melhor dizendo, os não-brancos, 

eram inferiores aos brancos, teria surgido de o desejo de países europeus ditos civilizados 

solidificarem sua posição de superioridade no que se refere aos países vistos por eles como 

inferiores, os países periféricos, segundo o autor: 

 

Por outro lado, para que essa subordinação dos países periféricos se efetivasse, 

era necessária a aceitação por parte das elites nacionais dessas teses racistas. 

No caso específico do Brasil, a adesão às ideologias foi quase imediata (SANTOS, 

2008, p. 2). 

 

Para Flávio Gonçalves dos Santos, na tentativa de ensejar uma distinção entre brancos 

e não-brancos, teria a elite se apropriado desse discurso, grassando manter os negros numa 

posição de subordinação social. 

Tendo em mente que as teorias raciais no Brasil ganham força a partir da década de 

1870, como nos aponta Sidney Chalhoub, podemos inferir que tal tese não está esvaziada de 

sentido, pelo contrário. Segundo Chalhoub: 

 

[...] ao lidar com o problema da febre amarela num momento histórico particular, 

as autoridades de saúde pública dos governos do Segundo Reinado inventaram 

alguns dos fundamentos essenciais do chamado “ideal de embranquecimento” – 

ou seja, a configuração de uma ideologia racial pautada na expectativa de 

eliminação da herança africana presente na sociedade brasileira (CHALHOUB, 

1996, p. 62). 

 

A proclamação da República (1889) por mais que tenha significado o fim da monarquia 

brasileira, manteve o ideário de um status quo em que os não-brancos eram inferiores aos 

brancos, por conseguinte, por mais que fossem supostamente iguais a estes últimos sob os 

olhos da justiça e do ideal liberal, não merecia gozar das mesmas prerrogativas. Assim, não 

obstante as mudanças engendradas pela nascente República, foram criados outros 

mecanismos que buscavam legitimar a subordinação dos não-brancos, calcados numa 

perspectiva dita científica. 
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Estava vedado ao negro, por exemplo, após 1889, a possibilidade de se manifestar 

cultural e religiosamente dentro dos moldes afro-brasileiros, como foi o caso da capoeira, que 

não escapou à sanha higienista que se avizinhava com o fim do século XIX. Perseguida desde 

o Império, figurando nos cânones jurídicos como uma contravenção penal, tornou-se crime em 

1890, na recém-inaugurada República brasileira. 

De acordo com Letícia Vidor S. Reis (1994), no Rio de Janeiro, no final do século XIX, 

negros, quer sejam livres ou escravos, praticantes da capoeira, atuavam como um grupo 

paramilitar em favor do senhor local, coagindo a população a votar de acordo com os chefes 

locais. 

Assim, além de ser entendida como representante da cultura negra, que precisava ser 

superada pela sociedade em seu ímpeto modernizador, os capoeiras eram relacionados como 

ardorosos defensores da monarquia. 

Civilização e progresso, termos privilegiados da época, eram entendidos não enquanto 

conceitos específicos de uma determinada sociedade, mas como modelos universais. 

 

Segundo os evolucionistas sociais, em todas as partes do mundo a cultura teria 

se desenvolvido em estados sucessivos, caracterizados por organizações 

econômicas e sociais específicas. Esses estágios, entendidos como únicos e 

obrigatórios – já que toda humanidade deveria passar por eles –, seguiam 

determinada direção, que ia sempre do mais simples ao mais complexo e 

diferenciado. Tratava-se de entender toda e qualquer diferença como 

contingente, como se o conjunto da humanidade estivesse sujeito a passar pelos 

mesmos estágios de progresso evolutivo (SCHWARCZ, 1993, p. 57-58). 

 

Tal ideário não ecoou apenas nos países europeus, ditos modernos e civilizados, mas 

também em ampla parcela do mundo conhecido, talvez em especial justamente nos países que 

tais teorias classificam como “atrasados” e “incivilizados”. É o caso da América Latina, onde: 

 

O racismo científico foi imediatamente abraçado pelas elites da virada do século, 

que enfrentavam o desafio de como transformar suas nações “atrasadas” e 

subdesenvolvidas em repúblicas modernas e “civilizadas” (ANDREWS, 2014, p. 

152). 

 

O Brasil não se punha como exceção à regra, por mais que as teorias raciais europeias 

estivessem em pleno processo de elaboração desde o século XVIII, tendo sido integradas e 

adaptadas pelos “homens de ciência” do Brasil apenas a partir de meados do século 

subsequente, não podemos ignorar que: 

 

Em todos os países da região, escritores, políticos e estadistas lutavam com o 

problema da herança racial latino-americana. Como acreditavam firmemente no 

determinismo racial, não tinham dúvida de que as trajetórias históricas dos 

indivíduos, das nações e os povos eram definitivamente determinadas por sua 

ascendência “racial”. Não se podia questionar os achados da ciência europeia, 

sobretudo quando esses achados estavam de acordo com a própria crença 

inabalável das elites latino-americanas, derivadas de 300 anos de escravidão 



 
CADERNO DE RESUMOS DO VIII ENCONTRO DE HISTÓRIA: PROGRAMAÇÃO E ANAIS ELETRÔNICOS 

UNEB/CAMPUS VI      CAETITÉ      2019       ISSN 2179-3603       WWW.CINEDEBATEUNEB.ORG 

 

58 

 

colonial e do Regime de Castas, na inferioridade inata de seus compatriotas 

negros, indígenas, mestizos e mulatos. (ANDREWS, 2014, p. 153). 

 

Por mais que possamos concordar com George Reid Andrews quando ele afirma que 

“não se podia questionar os achados da ciência europeia”, não poderemos desconsiderar que, 

muito provavelmente, ao menos no caso específico do Brasil, a elite se mostrou hábil em ignorar 

tais achados, ao menos até o ponto em que era do seu interesse. 

É notório que esse ideal cientificista não atendia aos anseios da elite brasileira de até 

então, sendo a hibridação condenada pelos tratados científicos europeus desse período, a 

própria elite brasileira se encontrava em uma posição de inferiorização, já que ela mesma tinha 

noção de seu caráter miscigenado. 

 

Nina Rodrigues 

 

Sintomático das questões sociais e ditas científicas na Bahia, no que concerne à questão 

racial, foi a atuação do médico maranhense, na Faculdade de Medicina da Bahia, Raimundo 

Nina Rodrigues (1862-1906).  

Figura emblemática do que diz respeito à absorção e a reprodução dos tratados 

científicos raciais da Europa, Nina Rodrigues foi um importante divulgador dessas teorias no 

Brasil.  

Homem controverso, de difícil classificação numa dada corrente, pode ser identificado, 

nalguns momentos, como monogenista e, noutros, como poligenista. O que demonstra sua 

faceta mais ou menos alinhada com a necessidade de criar uma ciência caracteristicamente 

nacional, até porque esse era um debate de ampla envergadura nos círculos científicos do 

Brasil. 

 

Não à toa, a temática da religiosidade popular foi gradativamente tomando 

espaço em seus estudos. Atualmente, Nina Rodrigues é um nome consagrado 

na história da antropologia e da etnografia afro-brasileira, muito embora ainda 
seja tema de polêmicas dada a sua inegável implicação com o racismo científico. 

Foi na religião ou na “religiosidade mórbida” que ele encontrou o elemento que 

ao mesmo tempo denotava a especificidade brasileira – toda uma constelação de 

crenças e crendices populares sertanejas, afro-baianas, indígenas e etc. –, e 

oferecia uma explicação coerente para a formação e composição das 

coletividades anormais (MONTEIRO, 2016, p. 215).    

 

Nina advogava, na contramão do estado liberal, que a cidadania no Brasil não devia ser 

igual para todos, já que a sociedade era composta por indivíduos desiguais – leia-se raças. De 

acordo com ele, estando os negros e mestiços “atrasados” em relação aos brancos na escala 

civilizacional, cabia ao Estado tutelar esses grupos sociais: 
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Os vínculos de Nina com uma geração de pensadores cuja ambição era a 

construção de uma sociedade liberal, educada e civilizada nos moldes 

ocidentais, muito embora por vias declaradamente autoritárias, fazia dele um 

personagem de tendências abertamente intervencionistas e tutelares 

(MONTEIRO, 2016, p. 210). 

 

 
De afinado com a poligenia a inclinado à monogenia, Raimundo Nina Rodrigues atuou 

ativamente para a formação de uma ciência caracteristicamente nacional, atenta as 

especificidades biológicas e, porque não, culturais do Brasil. Atualizado ao que se discutia nos 

círculos médicos da Europa, Rodrigues não é uma personagem fácil de se classificar. 

Quer seja personalizado em figuras específicas, como Nina Rodrigues, quer seja através 

do aparato institucional da Faculdade de Medicina da Bahia, é notório que os cientistas que 

atuavam na Bahia, em finais do século XIX e início do XX, estiveram atentos à questão racial 

no Brasil e na Bahia e, direta ou indiretamente, contribuíram para a maneira como a sociedade 

encarava a população não-branca, ao mesmo tempo em que sofriam diretamente com a 

influência dessa mesma sociedade. 

 

Assimilar e resistir: Manuel Querino (1851-1923) 

 

Manuel Raymundo Querino foi um homem negro, nascido no Recôncavo Baiano, que 

vivenciou um período de grandes tensões: a desestruturação do escravismo, as discussões 

acerca de como esse processo se daria, como regulamentar o trabalho livre, enfim, um homem 

que viveu as crises das últimas décadas do século XIX e da própria monarquia brasileira. 

Ainda no Império brasileiro, colaborou na fundação da Liga Operária e, com o golpe que 

culminou na instauração da República, também foi um dos fundadores do Partido Operário, 

tendo sido por duas vezes eleito Conselheiro Municipal. De acordo com Maria das Graças de 

Andrade Leal (2009), com o fim de seu último mandado na legislatura de 1897-1899, desligara-

se da política partidária, passando a atuar mais ativamente como intelectual-pesquisador, 

produzindo artigos e livros que recontavam a história do Brasil e da Bahia a partir de uma 

ótica diferente, de uma que privilegiasse a atuação no negro africano e nacional na constituição 

da sociedade brasileira e baiana em particular.  

Para Querino, os negros africanos e afro-brasileiros atuaram de forma expressiva na 

formação da sociedade brasileira, tanto biológica como culturalmente, mas, acima de tudo, no 

que concerne ao trabalho já que, de acordo com ele, o trabalhador africano: “era o braço ativo 

e nada se perdia do que ele pudesse produzir. O seu trabalho incessante, não raro, sobre o 

rigor dos açoites, tornou-se a fonte da fortuna pública e particular (QUERINO apud LEAL, 

2009, p. 65). À sua própria maneira, ao retomar o passado escravista do Brasil, Manuel 

Querino retirava o negro da marginalização a que fora imposto, uma vez que a República 

fracassara em seu ideal de igualdade, relegando o negro a um lugar de subalternidade. 
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Considerações finais 

 

Considerando o contexto sociocultural, bem como a abrangência do discurso científico 

em fins do século XIX e início do XX, não podemos desconsiderar que a pecha cientificista da 

inferioridade dos negros e mestiços, também teve eco entre a população não-branca. Conceber-

se numa lógica de negação de sua ancestralidade afrodescendente poderia ser tido como um 

meio de mobilidade social, pautar-se pela lógica dominante no mais das vezes era o único meio 

de ser aceito pela parcela elitista. 

Contudo, obviamente as visões não eram homogêneas, não era unanimidade entre os 

negros a negação de si enquanto depositários de uma história e de uma cultura afro-brasileira. 

Manuel Querino é um exemplo disso.  

Negro, baiano, intelectual e militante, por mais que não fizesse referência a sua origem, 

Querino buscou elevar a contribuição africana a outro patamar na escala social. Apropriou-se 

do discurso da cientificidade, adentrou nos salões da intelectualidade, e advogou 

ferrenhamente em prol da contribuição positiva do negro na sociedade brasileira.  
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Resumo: Este artigo propõe discutir a utilização do cinema como recurso didático- pedagógico 
em sala de aula no ensino de História. Esta pesquisa qualitativa se apoia em uma análise 
crítica como metodologia para refletir sobre perspectivas de alguns teóricos que realizam 
abordagens sobre ensino, cinema e sobre a temática do filme A missão. Dentre as 
compreensões presente nesta pesquisa, consideramos que o recurso cinematográfico pode ser 
usado como fonte documental, estimulando os alunos para uma interpretação do passado, 
possibilitando a eles a perspectiva da construção do conhecimento histórico.   

 
Palavras-chave: Cinema; Ensino de História; Guerra guaranítica.  
 
 
  
Introdução   

  

 

Este artigo propõe discutir o cinema enquanto recurso didático-pedagógico, mesmo que 

a linguagem cinematográfica seja um complemento importante para a compreensão e 

assimilação de conteúdo, evidencia-se que ele não substitui a explicação do professor em sala 

de aula. Pelo contrário, ganha espaço como recurso educacional, sendo capaz de romper com 

o método tradicional no qual o professor transmitia o conhecimento e o aluno memorizava para 

as avaliações; esse método de ensino-aprendizagem se torna para os alunos algo maçante, 

repetitivo. O cinema, ao trabalhar com o audiovisual, é capaz de captar a atenção do 

telespectador e pode possibilitar reflexões que vão além do intuito de entreter. Quando foi 

criado em 1895 pelos irmãos Lumieré o cinema foi pensado como um instrumento científico 

(GAUDREAULT, 2018). Em 1911 recebeu o título de sétima arte pelo crítico de cinema Ricciotto 

Canudo. A partir de então, adquiriu caráter mais comercial agregando todas às outras artes: a 

música, dança, pintura, escultura, literatura e o teatro.  

Com o objetivo de compreender a importância da exibição de filmes em sala de aula 

como ferramenta educativa de aprendizagem, escolhemos para ser o objeto de estudo deste 
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artigo o filme A missão, do diretor Roland Joffé. Essa obra cinematográfica contém 

representações que associamos à Guerra Guaranítica que aconteceu entre 1750-1756, 

vitimando milhares de indígenas. Gravado entre florestas do Brasil, Argentina e Paraguai, o 

filme, baseado em fatos reais, retrata a disputa de portugueses e espanhóis com uma única 

finalidade: a colonização e escravização das populações indígenas, especificamente os 

ameríndios da região de Sete Povos das Missões. Esse era um aldeamento indígena formado 

por sete territórios e foi fundado por espanhóis jesuítas da Companhia de Jesus, onde 

atualmente é o estado do Rio Grande do Sul no território brasileiro.  

Quando exibimos uma produção cinematográfica como essa no ambiente escolar, o 

interesse é o de auxiliar o aluno a estabelecer e perceber conexões entre o que é abstrato e o 

que é teórico, após professor ter explicado o conteúdo. De acordo com Marcos Napolitano 

(2004), trabalhar com o cinema na sala de aula é trazer à tona experiências culturais e 

ideológicas, algo que estimule os alunos ao debate e consequentemente a crítica. Contar 

histórias, dialogar, trabalhar com imagens, são elementos que podem acelerar a compreensão 

dos alunos, uma ferramenta que tem se mostrado eficiente em quase todas as disciplinas, não 

se restringe apenas ao ensino de História.  

  

Considerações teórico-metodológicas   

 

  

Neste artigo objetivamos expor para os leitores num processo de análise crítica, nossas 

considerações a respeito da viabilidade de utilizar o cinema como um recurso didático- 

pedagógico, ou seja, a partir das nossas leituras, propomos um texto de análise qualitativa 

para fundamentar nossa investigação, trazendo à tona a importante tarefa de discussão sobre 

a modernização do ensino nas escolas. Os recursos didáticos podem ser fundamentais para o 

aprendizado, e esses vem sendo discutidos por muitos professores, a fim de impulsionar o 

desejo pela educação.  

 Para esse feito, falaremos especificamente do recurso cinematográfico, como fonte 

histórica. A partir do século XX o cinema começou a ser visto como documento histórico, se 

nos aprofundarmos no contexto dessa época perceberemos que a historiografia passou por 

uma série de mudanças que permitiram novas análises e novos métodos de pesquisa; surgiu 

então a Escola dos Annales, em 1929, que possibilitou a ampliação das fontes e rompeu com 

a ideia de que apenas os fatos e acontecimentos políticos poderiam ser utilizados para a 

pesquisa histórica.   

Pensando nessa perspectiva, utilizamos autores como o historiador francês Marc Ferro 

que discute em seu livro Cinema e História (1992) possibilidades dessa integração ao afirmar o 

valor de uma obra cinematográfica como documento histórico. Para isso o professor deve estar 

ligado às questões interpretativas e problemáticas do texto, ter em mente que o cinema não é 
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imparcial, há sempre uma intencionalidade, mesmo que seja de forma inconsciente: “um filme, 

seja ele qual for, sempre vai além de seu conteúdo” (FERRO, 1992, p. 28).  

Desde o início do século XX, quando o cinema passou a ser usado como arte/indústria, 

se tornou uma ferramenta capaz de ilustrar fatos, mas isso com a ótica de quem dirige e 

produz, ou seja, o cinema passou a ser um produto de consumo e como produto ele pode trazer 

o “doutrinamento” das massas. Segundo Marilena Chauí (1994), o indivíduo produz uma 

ideologia no momento em que para alcançar seus objetivos, produz “representações e ideias” 

que permitem ocultar a realidade das suas ações. Sendo assim, ele explora e domina, sempre 

as legitimando para que pareçam justas.   

Portanto, são necessárias discussões em sala de aula para que tanto o professor quanto 

o aluno possam perceber as ideologias presentes nos discursos, sejam em conteúdo 

cinematográfico, como estamos tratando nesse artigo ou não. É importante filtrar o que pode 

enriquecer para a construção do conhecimento do aluno.   

Para embasar esta discussão sobre cinema e ensino de História, utilizamos como 

referencial arcabouço teórico Jairo Carvalho do Nascimento (2008), Josep María Caparrós-Lera 

e Cristina Souza da Rosa (2013), entre outros. E com o objetivo de somar ao nosso referencial 

sobre o genocídio de ameríndios e a Guerra Guaranítica do século XVIII, buscamos textos do 

jornalista e escritor uruguaio Eduardo Galeano (2007) e do historiador argentino Halperin 

Donghi (1975), dentre outros pesquisadores latino-americanos.  

  

Cinema como prática pedagógica  

 

Esta discussão sobre o uso do cinema na sala de aula não é recente, desde 1920 

profissionais da educação já discutiam sobre essa prática no Brasil (CAPARRÓS-LERA; ROSA, 

2013). Mas porque os educadores defensores desse modo de ensino o consideram como um 

recurso paradidático importante para a formação do cidadão?   

Quando os alunos, no seu contexto escolar, acompanham uma obra cinematográfica, 

passam por novas experiências. Antes do cinema ser utilizado como recurso didático, o aluno 

conhecia o mundo através da linguagem, considerada estática, dos livros com fotografias, 

desenhos e pinturas. Os recursos audiovisuais, em geral, quando passaram a serem usados 

como prática pedagógica, possibilitaram que os estudantes ampliassem seus horizontes. O 

movimento das imagens, por se aproximar mais real, exige mais concentração do educando e, 

consequentemente, pode facilitar o aprendizado.  

  Alguns planejamentos são necessários: em que local o filme será exibido? A escola 

dispõe de meios tecnológicos para que isso aconteça de forma prazerosa? Qual a faixa etária 

da turma? Como será entregue um roteiro, uma sinopse? O professor deve ser cauteloso, os 

detalhes farão a diferença no rendimento da aula. A escolha de entregar um roteiro ou uma 

sinopse faz com que os alunos se interessem ainda mais pelo filme proposto, isso o ajudará a 
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descontruir o filme ao assisti-lo e a construí-lo novamente durante as discussões. Quando o 

professor opta por entregar o roteiro e a sinopse ele abre espaço para que possa apontar as 

ideias centrais logo no começo, assim, o discente, ao assistir a obra, dará mais atenção às 

questões que serão discutidas posteriormente. Dessa maneira, torna a atividade mais 

significativa para o educando e pode instruí-lo ao pensamento crítico, que o faça assimilar e 

identificar no filme conteúdos já estudados em classe, simplificando a compreensão da 

temática.  

 É válido salientar que diversos recursos pedagógicos podem e devem ser utilizados para 

o trabalho referido, isso evita que o docente se torne escravo de um único material didático, o 

recurso audiovisual servirá como um apoio para atividades educativas. Confrontando as 

dificuldades em utilizar o cinema em sala de aula, Jairo Carvalho do Nascimento, em Cinema 

e ensino de História: realidade escolar, propostas e práticas na sala de aula, discorre sobre esse 

problema. Segundo o autor: 

  

Há uma distância considerável entre a prática da exibição cinematográfica e a 

realidade escolar brasileira. Escolas e professores, de modo geral, não estão 

suficientemente preparados para lidar com esse tipo de linguagem. Por parte do 

professor, por exemplo, predomina com muito vigor o ensino tradicional, 

baseado fundamentalmente em aulas expositivas e no livro didático como 

referencial para informar e não para discutir e construir o conhecimento 

histórico.  (NASCIMENTO, 2008, p. 6)  

Raramente haverá qualificações profissionais específicas para trabalhar filmes em sala 

de aula, todavia isso não deve ser abordado como empecilho. É conveniente que o docente 

tenha discernimento de alguns elementos acerca de tal recurso, visto que irá garantir qualidade 

e, consequentemente, colaborar para que discentes obtenham êxito na aprendizagem com 

relação a questão: filme-conteúdo.   

É preciso considerar que os filmes trazem consigo de forma implícita ou explícita, 

representações de uma realidade, passado, presente, e até mesmo uma premissa do futuro.    

Marcos Napolitano aborda brilhantemente a ideia supracitada acima em seu livro. Esse 

autor expõe como ocorre essa transição da ideia à obra:  

 

Como toda obra de arte, o filme começa com uma ideia básica. Esta ideia, ao ser 
levada para o papel na forma de breve sinopse (contendo os personagens, o pano 

de fundo da história e a trama básica), passa a ser chamada de argumento. O 

argumento é uma espécie de “átomo” da história contada no filme. O argumento 

é apresentado a um roteirista que, com base nele, desenvolve as sequencias do 

roteiro, parte escrita do filme que contém as cenas e os diálogos. O roteiro é o 

guia básico para o diretor, que pode fazer algumas alterações ao longo da 

filmagem. (NAPOLITANO, 2003. p. 57) 

Ao pensar qual filme exibir, é fundamental está atento a faixa etária para qual se 

pretende trabalhar, tal ação é essencial para evitar equívocos e o conteúdo não fugir do controle 

do professor. O condutor da exibição do filme deve elaborar problemáticas para melhor 
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explanação e criticidade, também deve direcionar os educandos para possíveis argumentações, 

explorando seu potencial pedagógico e não o que possivelmente poderia ser a “realidade” 

histórica que foi narrada. É de extrema importância que o professor tenha domínio sobre o que 

se pretende transmitir, seja ele um recorte ou integralmente, assim, ele tem o controle de mais 

elementos que o levará a enriquecer a didática em classe. Segundo Aurea Castilho, o cinema é 

mais que apenas uma representação.   

 
 

O filme propicia por si só uma atração especial, é envolvente, mobiliza a atenção 

concentrada, envolve o espectador, mobiliza aspectos emocionais, explora a 

percepção, valores, julgamentos, paixão e compaixão, opiniões e até desejos. O 

filme como ferramenta didática é de uma extraordinária valia para se trabalhar 

com e em grupos. (CASTILHO, 2003, p. 8)  

Portanto, ao assistir um filme, podemos chamar a atenção dos alunos para analisar 

cenários, vestimentas, objetos, arquitetura, assim como a iluminação, sombras, tons mais 

quentes ou frios, enquadramento da câmera (na qual é de extrema importância, focar em 

características do cenário ou personagens), da mesma forma, a sonorização (ruídos, músicas, 

som ambiente) vem abrilhantar e instigar o telespectador. Através desses atributos se tem uma 

melhor percepção do que apresentar: sentimento, ideias, tensões, conflitos; e por meio destes 

elementos teremos uma interpretação mais adequada, salientando aos discentes que se trata 

apenas de uma compreensão de um episódio histórico e não uma realidade.   

 

Da teoria à prática, utilizando o filme A missão  

 

Por meio deste estudo, que cinema/ensino de história interagem, buscamos no filme A 

missão, dirigido pelo cineasta britânico Roland Joffé, o objeto de estudo que nos levará a 

compreensões sobre esses assuntos que estamos abordando. Como já mencionado, antes é 

imprescindível que o professor se organize para planejar a exibição de uma obra 

cinematográfica. A missão é uma obra que pode ser trabalhada em turmas do 1º ao 3º Ano do 

Ensino Médio.  

Para uma melhor compreensão desse filme, por exemplo, é necessário primeiramente a 

abordagem do docente sobre o contexto histórico, propondo leituras, exposição oral e 

documentos que de apoio. Além disso, deve ter domínio de temáticas sobre o colonialismo na 

América, disputa de terras entre espanhóis e portugueses, catequização e desculturalização 

dos indígenas sobre os “ensinamentos” dos jesuítas, a Guerra Guaranítica que é resultado 

destes conflitos por disputa de terra entre esses citados acima.   

O longa-metragem, por ser baseado em fatos reais, procura trazer de forma mais 

abrangente aspectos do contexto do período que retrata. Entretanto, é necessário deixar claro 

para os alunos que o filme não é uma verdade histórica, consiste em uma obra de ficção. 
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Todavia, irá proporcionar aos expectadores a experiência de notar aspectos do tempo 

trabalhado.  

Os alunos deverão captar aspectos históricos como elementos do cotidiano vivido na 

época em questão (1758, ano que se passa o filme dirigido por Roland Joffé), vestimentas, 

cenários, cultura. O professor deve se apoiar em um roteiro, para que haja uma melhor 

abrangência do conteúdo. O roteiro pode conter:  

 

a) Cenário e onde se passa o filme;  

b) Qual o período histórico;  

c) Personagens;  

d) O que o filme pretende retratar historicamente;  

e) Cenas que mais prendeu a atenção do aluno   

 

Lara Pereira, em seu artigo A abordagem didática do uso do cinema em sala de aula, 

coloca em questão a importância da visitação que o aluno faz ao passado quando assiste um 

filme, conforme a autora:  

 

A tratativa das imagens que personificam momentos históricos acaba sendo uma 

forma de visitação, pelos alunos, a fatos ocorridos em cenários que ficaram para 

trás ou que corroídos pelo tempo, não nos permitem por si só a visualização do 

que lá ocorreu. Neste sentido, áreas como literatura, dramaturgia, teatro e 

cinema se apresentam como eficientes recursos visuais de situações, eventos e 

personagens que formam momentos históricos passados, sendo capazes de 

balizar aulas de história extremamente produtivas e dinâmicas. (PEREIRA, 

2011, p. 3)  

Ao ler o roteiro o aluno observará logo no início a ficha técnica reconhecendo ou apenas 

conhecendo atores, diretores, tempo de filme e demais informações. O filme A missão (no título 

original The Mission) é uma obra inglesa, dirigida pelo cineasta Roland Joffé; o roteiro foi escrito 

pelo dramaturgo Robert Bolt, em 1986; foi produzido por Fernando Ghia e David Puttnam. Seu 

Lançamento ocorreu em 16 de maio 1986, pela Warner Bros. O filme  possui 126 minutos e 

tem como protagonistas atores como Robert De Niro, Jeremy Irons, Liam Neeson, dentre outros.  

Logo no começo do filme, identificamos que trata-se de um conflito entre Portugal e 

Espanha e o Tratado de Madrid, em 1750 (e tempos depois o de Santo Idelfonso em 1777 para 

ratificar o primeiro citado), delimitando as terras e evitando ainda mais confrontos. O marco 

de divisão seria o rio Uruguai; Portugal seguia para o leste, enquanto Espanha ficava com o 

oeste. No filme, percebemos que há um impasse, já que os aldeamentos da região de Sete Povos 

das Missões teriam que ser deslocados para a parte espanhola do rio, o que propiciou o embate 

entre índios e jesuítas, contra as tropas de Espanha e Portugal, já que os mesmos não queriam 

sair de suas terras.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Robert_De_Niro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Robert_De_Niro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Irons
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Irons
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Irons
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Irons
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Irons
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Irons
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liam_Neeson
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liam_Neeson
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liam_Neeson
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O filme pode passar aos telespectadores uma visão ideológica e o professor deve apontar 

e discutir trechos como em uma cena, por exemplo, que dar a entender que os colonizadores 

de alguma forma se arrependeram ou se conscientizaram do mal que haviam feito aos nativos. 

A história é narrada por um personagem que seria funcionário da corte portuguesa, chamado 

Altamirano (Ray McAnally), de forma melancólica ele coloca os europeus como vilões (que de 

fato eram).    

Altamirano narra os eventos a seu modo, e podemos perceber certo tom de 

“arrependimento” e justificação dos fatos, por exemplo, quando deixa escapar na narração seus 

remorsos ou quando conta a história de Rodrigo Mendonza, um protagonista arrependido de 

tudo o que já tinha feito como mercador de escravos, e ainda em uma das primeiras cenas, em 

que podemos ver o primeiro contato de um padre chamado Gabriel com os índios, em que ele 

utiliza a música, o que chega a emocionar o telespectador, vendo o amor do padre (que é 

retratado como o mocinho) para com indígenas.  No roteiro, Robert Bolt esclarece o jogo de 

interesses das duas cortes e a Igreja; percebe-se que a Igreja trabalhou mais por aspectos 

políticos, de riqueza, posse e obter fiéis, do que do amor para com as almas como diziam.    

Antes e após a exibição do recurso fílmico, o professor deve passar novos recursos como  

leituras e atividades que auxilie o aluno na assimilação do que ele acabou de ver. Para 

entendermos o contexto histórico do filme A missão, sobre o genocídio das populações 

indígenas na América, temos autores renomados como Halperin Dogli que, em seu livro História 

da América Latina, oferece-nos já no primeiro capítulo (A herança colonial) um relato de como 

as grandes metrópoles, Portugal e Espanha, dominavam e extraiam as riquezas de suas terras 

na América. Essa relação de poder e interesse da metrópole sobre a colônia é possível perceber 

neste trecho:  

 
Esse sistema colonial, tão capaz de sobreviver ás suas debilidades- como já 

observamos- sua finalidade principal na obtenção da maior quantidade possível 

de dinheiro com um gasto mínimo de recursos por parte da metrópole. Disso 

derivam algumas particularidades do pacto colonial com a América espanhola 

no que se refere ás relações entre a economia colonial em seu conjunto e o setor 

minerador. [...] São evidentes as vantagens que tal sistema assegurava a 

metrópole... (DONGHI, 1975, p. 12)  

Durante o filme podemos notar como eram feitas as manipulações para que os colonos 

se integrassem no processo de colonização. Eles passavam por uma aculturação, a intenção 

era fazer com que os índios deixassem seus costumes e se tornassem ‘europeizados’: se eram 

nômades, agora se tornam sedentários, se eram politeístas, agora eram criaturas de um único 

Deus, se andavam nus, agora tinham vestimentas.   

No Livro clássico de Eduardo Galeano, As veias abertas da América Latina (2007), 

observamos o sofrimento dos povos indígenas, quando não morriam por causa dos vírus 

trazidos da Europa, morriam pela escravização, muitos acabavam suicidando. Mas não eram 

pacíficos, até o suicídio era uma forma de dizer não a escravidão. Na primeira cena da obra 
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cinematográfica de Bolt, acompanhamos a morte de um jesuíta preso em uma cruz de madeira 

e jogado ao mar, irônico foram os índios, ao usarem uma alusão da crucificação de Jesus, para 

crucificar quem invadia o seu espaço. Eduardo Galeano (2007) ressalta que mesmo após a 

colonização as veias da América continuam abertas, os ricos europeus ainda se aproveitam da 

América, deixando-a cada vez mais pobre. A América Latina mesmo depois de conseguir vencer 

o colonialismo, a escravidão, conflitos pelas suas independências, ainda é uma região do 

continente americano que sofre com a pobreza e o subdesenvolvimento.  

  

Considerações finais   

Essa maneira de ensino-aprendizagem relacionando cinema e história, pode trazer 

dinamismo em sala de aula, capacitando os alunos para um maior conhecimento crítico e 

reflexivo. Assim, a utilização de filmes em meio ao conteúdo programático é algo importante, 

já que o cinema vem aumentar a criticidade e relevância do assunto abordado. O que também 

acarreta a importância que a tecnologia vem trazendo para as escolas e ao se tornar uma 

ferramenta para o professor em sala de aula.  

Uma educação de qualidade deve ser inovadora. Vivemos na era da informação rápida, 

de meios tecnológicos avançados, e para atrair a atenção dos alunos os educadores devem 

pensar sobre essas questões. Por isso, compreendemos que o uso do cinema em sala de aula 

não deve se limitar apenas na exibição de obras cinematográficas, é imprescindível que o 

professor conheça a obra, tenha objetivos definidos e saiba trabalhar didática e 

metodologicamente com a obra fílmica.  

O cinema trabalha com o que se vivencia no cotidiano. Essa prática de relacionar o 

ensino com recursos audiovisuais se aproxima de artifícios já utilizado no contexto escolar, 

como as leituras. A missão, ao ser empregado em sala de aula, poderá servir para apresentar 

aspectos sociais e culturais do cotidiano, e como se dava a aproximação entre europeus e 

índios. A desconstrução de uma cultura para apropriação de outra imposta, compreende em 

seu desenvolvimento mudança de hábito. Podemos notar essas mudanças nas vestimentas, 

alimentação, palavras e atitudes.    

 O uso de obras cinematográficas na educação escolar deve ser visto com finalidade de 

inovar, promover um momento de socialização entre os sujeitos envolvidos, ou seja, alunos e 

professores. Tornando-se importante a integração de novas ferramentas de ensino para 

dinamizar as aulas, em tempos de informações prontas e de fácil acesso, seu uso como recurso 

faz parte dessa modernização no âmbito escolar, tornando prazeroso o ensino-aprendizagem.  
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Resumo: Este artigo objetiva analisar a influência das políticas de valorização docente com 
foco na formação de professores e sua preponderância na qualidade do trabalho do profissional 
do magistério. Para alcançar esse objetivo utilizou-se de uma abordagem qualitativa para a 
realização de uma pesquisa bibliográfica de cunho exploratório. Já que a valorização se apoia 
em elementos como carreira, remuneração e condições de trabalho, se faz necessário que o 
docente possua uma formação adequada para garantir-lhe qualidade de vida e melhoria em 
seu trabalho. Entendemos que políticas direcionadas à valorização docente são de grande 
necessidade para que se obtenha uma condição de trabalho adequada, para isso a formação 
se faz um importante fator, visto que formação inicial e continuada de professores faz parte de 
um plano maior de valorização destes profissionais, e deve estar articulado a outros requisitos, 
desta forma somente surtirá efeito positivo no seu desenvolvimento profissional e 
consequentemente nas suas práticas educativas se estas políticas forem concretizadas nas 
redes de ensino. 
 
Palavras-chave: Formação de professores; Valorização docente; Políticas públicas. 

 

 

Observamos historicamente que o capitalismo é um modelo sócio econômico que vive 

de crise em crise e por isso passou por diversas transformações, porém a sua lógica, conforme 

defende Harvey (1992) continua sendo ter a produção em função do lucro como princípio 

organizador básico da vida econômica e política. Neste momento histórico, o neoliberalismo 

apresenta-se como a resposta para necessidade de sobrevivência do capitalismo que, como 

uma doutrina ideológica, apesar de aparentemente disseminar-se como defensora da liberdade 

dos mercados, na verdade, impõe-se mundialmente com critérios rígidos de metas e ações, as 

quais acreditando ou negando seus princípios as nações sucumbem-se a sua força, esse 

fenômeno é chamado por Anderson (1995) de hegemonia. 

A redefinição do Estado acontece como uma forma de estabelecimento deste novo 

regime. No Brasil começa a se desenhar com maior intensidade a partir da década de 1990, 

mais especificamente em 1995, quando no governo de Fernando Henrique Cardoso foi criado 

o Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE) e o seu Plano Diretor da Reforma 

do Aparelho do Estado, trazendo como premissa que “a reforma do Estado deve ser entendida 

dentro do contexto da redefinição do papel do Estado , que deixa de ser o responsável direto 

pelo desenvolvimento econômico e social pela via da produção de bens e serviços, para 

fortalecer-se na função de promotor e regulador desse movimento” (BRASIL, 1995b, p. 12). 
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A Educação como um todo sofre os impactos desta nova conjuntura, a medida que vão 

sendo estabelecidas políticas educacionais que buscam adequar a gestão pública e suas ações 

a nova ordem, de acordo com as orientações dos organismos internacionais1. A partir de então 

observa-se a proliferação da ideologia gerencialista na educação a partir de políticas onde o 

Estado partilha a responsabilidade e o financiamento de execução com organizações públicas 

não estatais, passando a exercer o papel de regulador, pautando seu discurso na participação 

da sociedade e na democracia, mas implementando mecanismos de controle direcionados a 

lógica do mercado, a exemplo da gestão democrática, das parcerias público-privadas, do 

crescimento das avaliações de larga escala, do estabelecimento do Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), entre outras.  

Neste cenário político marcado por retrocessos na ordem democrática, a valorização dos 

profissionais do magistério se apresenta ameaçada, suas conquistas em meio às lutas políticas 

e aos distintos olhares e concepções sobre as políticas de valorização docente carecem de ser 

analisadas.  

Concordamos com Dourado (2016) quando ele afirma que este cenário exige vigor no 

combate a estes retrocessos e uma luta acirrada pela efetivação da Lei nº 13.005/2014 que 

institui o Plano Nacional de Educação (PNE) e das políticas educacionais que ele propõe em 

direção à educação pública, laica, gratuita, democrática, e de qualidade para todos, entre elas 

as de valorização dos profissionais do magistério. 

É no âmbito das políticas de valorização docente, com ênfase na formação de professores 

que este texto vai deter-se. Entendemos que políticas direcionadas à valorização docente são 

de grande necessidade para que se obtenha uma condição de trabalho adequada às 

necessidades do professorado.  

A palavra valorização aqui empregada, traz em si um conjunto de medidas que objetiva 

em torno da formação carreira, salário e condições de trabalho. Segundo Monlevade (2000), 

políticas como o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEF, 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais 

da Educação - FUNDEB, Piso Salarial Profissional Nacional-PSPN e o Plano Nacional de 

Educação-PNE-, têm em vista captar efeitos sobre elementos estruturantes da política de 

valorização do magistério, em especial sobre a remuneração e a sua intrínseca relação com 

quesitos carreira, formação e condições de trabalho. 

                                                           
1 São instituições formadas por um conjunto de países-membros com personalidade jurídica no campo do 
Direito Internacional Público e atuam no âmbito das relações econômicas, políticas e sociais, ambientais por 
meio de regras, medidas e normas comuns e finalidades específicas. Podem ser divididos em instituições 
intergovernamentais: a) globais: ONU, OMC, OIT, OMS, FMI, FAO, BID, Banco Mundial e UNESCO, UNICEF, 
UNIDO; b) regionais: OEA, OTAN, OCDE, Cepal Mercosul e União Europeia. No geral, sua estrutura de 
funcionamento compreende os principais órgãos: Assembleia Geral, Diretoria de Governadores e Secretariado 
Permanente. Para alcançar e monitorar os objetivos, conta, além da Sede, com escritórios regionais ou agências 
em outros países; e aquelas não-governamentais: Greenpeace, Cruz Vermelha, Internacional Human Rights, 
Aldeias Infantis e outras. (SILVA, 2010, p. 1) 
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No artigo 206 da Constituição Federal define que a valorização dos profissionais da 

educação deve ser garantida através do plano de carreira. A necessidade do incentivo para a 

progressão no plano de carreira está intrinsicamente ligada à formação do profissional e 

representa um critério para permanência do professor no cargo e para sua valorização social 

profissional.  Observando historicamente o campo da formação docente, percebemos que houve 

restrições ao atendimento a cursos de preparação de professores nas universidades, nas 

instituições de ensino superior ou de ensino médio (curso Normal). A ideia de que a formação 

de professores não termina com a conclusão de um curso preparatório, só começa a ganhar 

força, no Brasil, a partir da segunda metade dos anos oitenta. (PEREIRA, 2010). 

A formação de professores passou a ser considerada como uma prioridade da educação 

brasileira, através da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei 

nº 9.394/1996).  De acordo com o senso escolar realizado pelo MEC/Inep, havia em 2009, 

“cerca de dois milhões de docentes no país, 32% dos professores de educação básica sem 

formação superior [...] uma vez que, antes da atual LDB, a formação mínima exigida era de 

nível médio” (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011, p. 52).  

Observa-se um crescimento na implantação de políticas públicas para a formação de 

professores no Brasil, o que se deu através da facilitação do ingresso em cursos de licenciatura 

para a formação inicial e através de outros cursos de aperfeiçoamento que se caracterizam 

como formação continuada. Destaca-se ainda a existência de vários programas implantados 

pelo Governo na área de formação docente, entre os quais estão o Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), o Programa de Consolidação das Licenciaturas 

(Prodocência), o Programa Novos Talentos, Universidade Aberta do Brasil (UAB) e o Parfor - 

Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, programa que teve papel 

relevante na formação dos professores em nível superior. 

O Decreto n° 8.752/2016 dispõe sobre a Política Nacional de Formação de Profissionais 

do Magistério da Educação Básica, que dentre os princípios estabelecidos, prevê que a 

formação inicial e continuada se faz componentes essenciais para a profissionalização do 

professor.   Conforme o CENSO de 2017, o INEP aponta que “em relação à escolaridade, 77,5% 

dos professores que atuam na educação básica possuem nível superior completo. Desses 

docentes com graduação, 90,0% têm curso de licenciatura”, muito deste resultado se deve ao 

Parfor, programa de caráter emergencial, que oferece cursos de licenciatura, segunda 

licenciatura e formação pedagógica à profissionais da educação básica.  

Observa-se uma evolução nos números de professores licenciados, mas os números não 

revelam se há qualidade desta formação e se houve diferencial na prática deste docente e 

impactos significativos na sua remuneração, carreira e condições de trabalho. 

No que diz respeito ao exacerbado foco dado a formação de professores, é importante 

ressaltar uma certa preocupação, pois existem autores que ao defenderem a formação 

fundamentam a perspectiva de que a melhoria da educação está exclusivamente neste aspecto. 
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Fazendo isso dão sustentação ideológica para a responsabilização do professor e para a 

implementação de políticas de meritocracia, onde os outros aspectos da valorização dependam 

dos resultados que este professor “treinado” possa oferecer.  

A formação de professores, embora fundamental, não pode se sobrepor a outros fatores 

de caráter objetivo como salário, condições de trabalho, carreira que também são 

imprescindíveis nos processos para as mudanças desejadas. Oliveira (2012) nos leva a 

considerar que em um cenário como do Brasil a interdependência de destes fatores ainda é 

maior devido as diferenças sociais, a instabilidade das políticas educacionais, entre outros. Há 

de se cuidar para que a valorização docente pautado excessivamente na formação e na desejada 

melhoria da sua eficácia não leve a excessiva e ultrajante responsabilização dos professores 

pelo sucesso ou fracasso do sistema. Conforme afirma Oliveira “ Ao fazerem essa defesa em 

um contexto marcado por condições desiguais e pouco propícias à realização profissional, os 

argumentos acabam por traduzirem em retórica que oculta (ou nega) as contradições próprias 

das relações de trabalho presentes no ambiente escolar” (2012, p. 43).  

Um dos estudos regionais comparativos realizado pela La Oficina Regional de Educación 

para América Latina y el Caribe (OREALC), estudo da arte feito em oito países da América Latina 

para avaliar a qualidade da educação no ensino fundamental, traz os seguintes pontos críticos 

sobre o assunto:  

 
escassa relevância e articulação da formação continuada; baixo impacto das 

ações empreendidas; desconhecimento da heterogeneidade dos docentes; 

ampliação da oferta de forma desregulada; pouca consideração da realidade das 

escolas e do aprendizado colaborativo; dificuldades para a regulação e 

pertinência da  oferta de cursos de pós graduação. (OLIVEIRA; MAUES, 2012, 

p. 17)  

 

 
A própria desvalorização do profissional docente, que se caracteriza entre outros fatores 

pela falta de um plano de carreira adequado, a falta de oferecimento de programas gratuitos e 

de condições e apoio para a participação nos programas de formação existentes, leva a 

questionar se todos estes fatores levam o professor a buscar os programas ou cursos de 

desenvolvimento para conseguir o título ou o conhecimento e o desenvolvimento como foi 

apresentado anteriormente.  

Sobre o processo de formação inicial e continuada Pereira (2010) destaca a ocorrência 

em duas etapas: a formação “inicial” ou “pré-serviço” e a formação continuada ou “em serviço”.  

Todavia, segundo o autor, a formação continuada tem se configurado, muitas vezes, em ações 

isoladas e de caráter eventual, se fazendo mais “descontínua” do que propriamente “contínua”. 

A falta de opção e a consequente conformidade do professor com essa situação é 

preocupante, pois leva o profissional a busca de qualquer tipo programa, desconsiderando a 

qualidade, em favor do baixo investimento, afrouxamento da carga horária e conteúdo, os quais 

inviabilizam o seu próprio desenvolvimento e a qualidade da sua prática docente. Após análise 
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do resultado da pesquisa Trabalho Docente na Educação Básica no Brasil (TDEBB), coordenada 

pelo Grupo de Estudo sobre Política Educacional e Trabalho Docente (GESTRADO/UFMG), 

Oliveira e Maues (2012), fazem uma afirmativa que corroboram com o texto acima: 

 

Há, todavia, um percentual de 14,3% de docentes que participou de atividades 
diversas, sem que seja decorrente de ações das secretarias de educação, do MEC 

ou do Sindicato. Essas atividades podem estar sendo oferecidas pela escola, por 

IES públicas ou privadas, dentre outras, sendo decorrentes, provavelmente, da 

iniciativa dos próprios professores. Nessa direção, é preciso considerar que boa 

parte dos professores necessita realizar cursos de formação continuada para 

progredir na carreira ou para obter maior vencimento e isso os leva a realizarem 

cursos de toda ordem e, muitas vezes, sem impacto na prática docente e na 

melhoria do ensino. (p.17) 

 

Visto que a formação está atrelada a questão da carreira, é importante enfatizar que 

para que os docentes possam realizar suas atividades com qualidade nas escolas, se faz 

necessário que ele possua uma formação adequada e que lhe sejam oferecidas condições de 

trabalho e de desenvolvimento profissional. Todavia, ainda predomina a visão da oferta de 

cursos de curta duração ou de pós-graduação lato sensu em que os conteúdos ali tratados não 

atendem às necessidades de formação do professor, mas uma possibilidade de colecionar 

certificados, já que isso pode “significar um pequeno aumento percentual em seus já 

baixíssimos salários, mas que, geralmente, não trazem muitos ganhos para a melhoria de sua 

prática de ensino na sala de aula” (PEREIRA, 2010). 

 Portanto, reafirmamos a importância das políticas de incentivo a formação de 

professores, como um dos fatores cruciais para as mudanças desejadas, porém deve ser 

pensado e executado de forma a contemplar as reais necessidades dos professores e da escola, 

assim como deve ser oferecida junto a outras políticas que busquem a valorização profissional 

docente, além das políticas que mudem o próprio sistema educacional. 

 

Considerações parciais 

 

A ascensão na carreira docente se dá em aspectos mais valorizados pela titulação e 

tempo de serviço com percentuais, nesse sentido, o que mais impacta na questão salarial do 

profissional do magistério é a formação, já que esta representa maior correção salarial no 

desenvolvimento da carreira e impacta diretamente em sua qualidade de vida. Diante disso, 

fica evidente a necessidade do incentivo para a progressão no plano de carreira, o que está 

intrinsicamente ligado à formação. 

A formação inicial e continuada de professores faz parte de um plano maior de 

valorização destes profissionais, e deve estar articulado a outros requisitos, desta forma 

somente surtirá efeito positivo no seu desenvolvimento profissional e consequentemente nas 

suas práticas educativas se estas políticas forem concretizadas nas redes de ensino, para isso 

o professor precisa ter aprendido a interagir os novos conhecimentos com os antigos advindos 
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da experiência e encontrar condições de trabalho internas e externas para a prática docente 

modificada.  

Já que a valorização se apoia nos elementos carreira, formação, remuneração e 

condições de trabalho, a promoção da valorização docente através da formação se faz 

necessária e se constitui um elemento essencial a ser considerado pelas políticas educacionais, 

desde que acompanhe os outros três aspectos (carreira, remuneração e condições de trabalho) 

com o intuito de estimular o profissional da educação, dar-lhe condições dignas de trabalho e 

atrair novos futuros profissionais, proporcionando uma educação de qualidade. 
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma breve reflexão acerca da luta 
feminista e do movimento LGBT+, por meio de uma síntese histórica da origem do patriarcado, 
da propriedade privada e da monogamia, que são entendidos aqui como responsáveis e 
potencializadores da opressão de gênero, esculpidos na heteronormatividade. A partir de então, 
e reconhecendo a pluralidade dos sujeitos oprimidos, propõe-se aproximar a luta LGBT+, da 
luta feminista, somando-as em uma luta antipatriarcal, que deve ser construída por meio de 
uma luta também antirracista e anticapitalista, que paute um novo modelo de sociedade, mais 
igualitário e menos exploratório. Para tanto, buscou-se uma bibliografia que a sustentasse e 
na qual fosse possível estabelecer um diálogo entre tais opressões, enxergando-as não de 
maneira isolada, mas em congruência com o atual modelo econômico capitalista. 
 
Palavras-chave: Patriarcado; Gênero; Opressão. 
 
 
 

Introdução  

 

O avanço do conservadorismo tem sido combustível para uma postura cada vez mais 

violenta para com comportamentos que destoem dos vistos como “normais” em nossa 

sociedade. Entretanto, mostra-se cada vez mais necessário entendermos de que maneira estes 

comportamentos que consideramos os únicos possíveis, seja de expressão de gênero ou de 

sexualidade, se construíram sócio historicamente. Pois, se estes foram construídos pelos seres 

humanos a partir de relações sociais, é possível que sejam então alterados, substituídos então 

pela pluralidade e pelo convívio pautado no respeito. 

 Dentre as inúmeras violências produzidas em nossa sociedade, duas delas tem origem 

em um mesmo sistema, tanto o machismo, quanto a LGBTfobia, originam-se do patriarcado, 

esse sistema que subjuga as mulheres e se opõe a tudo que escape das normas heterossexuais. 

Sendo este um sistema ideológico universal, não se restringe apenas as relações sociais mais 

próximas, como a família, se estende também a instituições como escolas, igreja, mídia, entre 

outras, e assim, cristalizam-se e comumente se reproduzem. Assim sendo, é fundamental 

que consigamos associar a luta das mulheres à luta da comunidade LGBT+, apontando o 

patriarcado como um inimigo em comum, patriarcado este que relaciona-se, sustenta-se e tem 

suas origens partilhadas com o sistema econômico vigente, o capitalismo. E ambos os sistemas 

estão interligados a uma subjugação também de negros e negras. Deste modo, a luta 

antipatriarcal deve ser também antirracista e anticapitalista. É buscando solidificar estas 

discussões que este estudo se produz, historicizando o surgimento do patriarcado e da 
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propriedade privada, responsáveis pela consolidação da heteronormatividade. Em seguida 

elenca brevemente a trajetória do feminismo e do movimento LGBT+ e a necessidade cada vez 

mais pulsando de defesa dessas minorias com o avanço do conservadorismo e o aumento da 

violência, contextualizados no impeachment sofrido pela presidenta Dilma Russeff no ano de 

2016. Por fim, busca sinalizar qual projeto de sociedade e quais sujeitos tem potencial para 

pautar possibilidades concretas de mudanças, mudanças que busquem a equidade e o respeito 

a diversidade. 

 

Patriarcado e propriedade privada na construção da heteronormatividade 
 

As relações sociais devem ser entendidas como construções, faz-se necessário perceber 

que a maneira como nos relacionamos, as regras de convivência estabelecidas, as instituições 

que nos cercam e constantemente pautam nossas vidas, apresentam-se da maneira como as 

vemos na atualidade apenas após uma longa caminhada histórica. Posto isso, as relações entre 

homens e mulheres, a maneira como enxergamos os indivíduos, desde o modo como estes se 

apresentam no mundo até a relação de cada um com sua própria sexualidade, são frutos de 

séculos de relações sociais, construções de ideias, embates de poder e principalmente 

intergeracionalidade de regras sociais. Sendo então construídos, podem ser transformados, 

pois, “(...) a inscrição na história das relações entre os sexos; elas não se radicam numa ordem 

natural fixa; são produto de uma evolução; a subordinação das mulheres e resultado de um 

processo que se poderia imaginar reversível” (PERROT, 2006, p. 176). 

 Este processo do qual Michelle Perrot se refere é a consolidação de um sistema social 

de dominação-exploração das mulheres pelos homens, o patriarcado, que tem seus primeiros 

sinais no processo de transição do homem nômade, que vivia apenas da caça e da coleta, para 

uma sociedade agrícola fixada a terra. O patriarcado é um fenômeno em mutação, e hoje:  

 

(...) De fato, como os demais fenômenos sociais, também o patriarcado está em 
permanente transformação. Se, na Roma Antiga, o patriarca detinha o poder de 
vida e morte sore sua esposa e seus filhos, hoje tal poder não existe mais no 

plano de jure. Entretanto, homens continuam matando suas parceiras, às vezes 
com requintes de crueldade, esquartejando-as, atando-lhes fogo, nelas atirando 

e as deixando tetraplégicas etc.” (SAFFIOTI, 2015, p. 48) 

 

Sendo assim, o surgimento da propriedade privada pode ser usado como princípio para 

se entender as condições históricas que propiciaram a instauração da ordem patriarcal, pois, 

até então tínhamos sociedades vivendo em “propriedade comum”, e foi a prática do pastoreio 

que acarretou no surgimento da primeira divisão da sociedade em classes, com uma produção 

de excedente e a necessidade cada vez maior de tempo de trabalho (ENGELS, 1984). Com essa 

nova noção de riqueza, é necessário então que os laços consanguíneos sejam preservados, e a 

herança designa-se apenas aos filhos do seu masculino. 
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 Concomitante ao surgimento da propriedade privada temos então a divisão social do 

trabalho, que é, por conseguinte, a construção da divisão sexual do trabalho, uma das bases 

estruturais do patriarcado: “Esta forma de divisão social do trabalho tem dois princípios 

organizadores: o princípio de separação (existem trabalhos de homens e trabalhos de mulheres) 

e o princípio de hierarquização (um trabalho de homem “vale” mais do que um trabalho de 

mulher) (...)” (KERGOAT, 2003, p. 1). Evidentemente, como todo processo histórico, esta divisão 

sexual do trabalho não é estática nas sociedades, é um fenômeno histórico e social, que por 

consequência se molda, reestruturando-se a partir das necessidades de determinado período. 

Tendo-se a instauração de uma divisão sexual do trabalho, fica evidente que a sociedade já 

estava moldando-se a respeito dos papéis a serem desempenhados por homens e mulheres. 

Portanto, a primeira divisão de trabalho a ser estabelecida a partir da monogamia é a de 

produção social e reprodução, a partir de então à mulher restringe-se o espaço doméstico e ao 

homem o espaço social. 

 São estas construções de papéis masculinos e feminismos que denominamos de gênero, 

uma categoria histórica e de análise, que não significa necessariamente apontar desigualdades 

entre homens e mulheres, mas sim entender a construção social do feminino e do masculino: 

“(...) O gênero se torna, aliás, uma maneira de indicar as “construções sociais” – a criação 

inteiramente social das idéias sobre os papéis próprios aos homens e às mulheres. É uma 

maneira de se referir às origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas dos homens 

e das mulheres (...)” (SCOTT, 1990, p. 7). É notório que a maneira como essas relações se 

constroem podem levar a dominação de um gênero sob o outro, que é onde usamos o termo 

patriarcado para explicitar essa dominação-exploração. Podemos então evidenciar que o debate 

de gênero diz respeito a essa dialética relação de papéis que se espera sejam desempenhados 

por homens e mulheres, portanto, não é um termo que possa substituir o conceito de 

patriarcado, pois, uma vez que este seja substituído apenas pelo termo gênero estaríamos 

perdendo não apenas o único conceito que se refere apenas à sujeição da mulher, mas a 

estruturação de uma história política que está sendo construída, “(...) colocar o nome da 

dominação masculina – patriarcado – na sombra significa operar segundo a ideologia 

patriarcal, que torna natural essa dominação-exploração” (SAFFIOTI, 2015, p. 59). 

 Essa organização social dos gêneros, em masculino e feminino, se dá a partir das 

diferenças corporais, ou seja, diferenças biológicas, onde o simples fato de nascermos com 

determinado sexo biológico já nos enquadra em um molde a ser seguido, e a única forma de 

relação afetiva-sexual que se espera é de sexos opostos. Esta divisão dos sexos sustenta a 

heteronormatividade, que toma a heterossexualidade como norma, ou seja, é vista como única 

opção viável e “normal” para se relacionar. Sendo assim, em nossa sociedade é o sexo biológico 

que determina o gênero e, por conseguinte, determina quais sujeitos sofrerão violência explícita 

do machismo, que é uma das forças opressoras originárias do patriarcado. Torna-se necessário 

a utilização da expressão “violência explícita do machismo”, pois a violência gerada pelo 
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patriarcado afeta também os homens, sejam eles cis, ou não, heterossexuais ou não. Evidente 

que esta agressão não se compara a sofrida pelas mulheres, no que diz respeito a homens-cis-

heterossexuais, mas estes são também cerceados de viver suas emoções de maneira livre e sem 

vigilância (THE MASK YOU LIVE IN, 2015).  

Sabemos então que a sexualidade é intrínseca aos seres humanos, o que sofre alterações 

é a maneira como lidamos com ela, a depender do contexto histórico de cada sociedade. Na 

Grécia Antiga, por exemplo,  

 

(...) a homossexualidade era comum na maioria das cidades-Estado, e existiam 

mesmo exércitos compostos de amantes homossexuais, como por exemplo, o 

"bando sagrado de Tebas", que lutou vitoriosamente por mais de trinta anos, até 

ser totalmente destruído em 338 a.C, pelo exército macedónico do rei Felipe” 
(OKITA, 2007, p. 39).  

 

Sendo assim, a homossexualidade é parte integrante dos modos dos seres humanos se 

expressarem sexualmente. Entretanto, com o surgimento da propriedade privada e da 

monogamia, a heterossexualidade passa a ser vista como única opção aceita,  

 

Pela primeira vez, sentimentos sexuais e emocionais começaram a ser 

influenciados pelo controle social, e proibições sexuais rígidas foram 

construídas. Vergonha, culpa e medo passaram a ser relacionados com o sexo e 

como forma de opressão para a manutenção da ordem. O que era casual, 
espontâneo e natural começou a ser objeto de conflitos e, em última instância, 

perseguição. Com a propriedade privada, o natural passou a ser não natural. 

(OKITA, 2007, p. 32). 

 

A homossexualidade então fazia-se incompatível como o novo modelo familiar patriarcal, 

e passou a ser condenada, uma vez que ameaçava em vários aspectos a nova proposta de 

família que passaria a servir de base para o sistema capitalista. Sendo alguns deles, a 

reprodução de mão-de-obra barata, a prática da transferência de herança aos filhos do sexo 

masculino, e sendo a família a primeira instituição na qual o ser humano se referencia, esta 

deveria ter os papéis de gênero duramente determinados, e tanto a homossexualidade, quanto 

as expressões diferentes das apontadas como normais aos gêneros precisariam ser reprimidas. 

 

Feminismos e movimento LGBT+: trajetória 

 

Mediante todo esse processo de constituição do patriarcado e dos papéis sociais de 

gênero, cabe ressaltar que as mulheres não apenas resistiram à construção desse sistema 

patriarcal, como seguiram se organizando na luta feminista. Este feminismo se consolidou 

enquanto um movimento que pauta a transformação da sociedade a partir de princípios 

igualitários para mulheres e homens, para tanto, se organiza desde a militância nas ruas, até 

produções científicas no meio acadêmico, ambos se complementando e dando base sólida para 

transformação da realidade concreta das mulheres. Enquanto movimento histórico, o 
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feminismo passou por algumas “ondas”, segundo Joana Maria Pedro elas podem ser 

classificadas em 

 

O feminismo de “primeira onda” teria se desenvolvido no final do século XIX e 

centrado na reivindicação dos direitos políticos – como o de votar e ser eleita –, 

nos direitos sociais e econômicos – como o de trabalho remunerado, estudo, 

propriedade, herança. O feminismo chamado de “segunda onda” surgiu depois 

da Segunda Guerra Mundial, e deu prioridade às lutas pelo direito ao corpo, ao 

prazer, e contra o patriarcado – entendido como o poder dos homens na 

subordinação das mulheres (...). (PEDRO, 2005, p. 79). 

 
 
 Além destas duas ondas classificadas pela autora, uma terceira vem se caracterizando 

após as transformações vivenciadas pelo movimento feminista da “década de 1990 e conserva-

se até os dias atuais, sendo marcada pela criticidade e o respeito aos ideais feministas” 

(BARBOSA; LAGE, 2015, p. 94). Podemos classificar este último feminismo como o que mais 

amplificou a pluralidade da luta feminista, pois, os primeiros movimentos feministas não 

supriram a necessidade de discussão de todas as mulheres, a exemplo das mulheres negras 

que, enquanto as brancas se mobilizavam pelo direito ao voto nos Estados Unidos, as negras 

estavam na luta contra o preconceito racial. E no que tange o Brasil, tivemos duas lutas 

intensas do feminismo no início do século XX, a luta pelo direito de trabalhar e pelo direito ao 

voto. Muito se questiona a respeito disso, pois, a exemplo das mulheres negras, que sempre 

trabalharam1, ainda tinham um longo caminho a trilhar até que estas pautas as 

representassem. 

 Essas lacunas que o movimento feminista carregava, e ainda carrega consigo, seguem 

sendo preenchidas pelos sujeitos atuantes na luta, como é o caso das mulheres negras que 

pautam o feminismo negro, um debate de opressão patriarcal alinhado ao debate racial, citado 

anteriormente e também das mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais. Diante dessa 

pluralidade sexual e de identidade de gênero, as mulheres lésbicas foram as primeiras a 

criarem coletivos dentro do feminismo para pautarem suas especificidades dentro de uma luta 

na qual se preponderava as mulheres brancas de classe média e cis-heterossexuais. 

 No Brasil o movimento LGBT começa a se solidificar após o fim da ditadura militar, com 

sujeitos que já surgiam se organizando em movimentos sociais e no movimento estudantil pela 

defesa da democracia e dos direitos civis. Nesse período surge o Movimento Homossexual 

Brasileiro (MHB), o grupo SOMOS (Grupo de Afirmação Homossexual) e temos a criação de um 

jornal, o Lampião da Esquina, que abordava diversas lutas contra opressão, e ficou conhecido 

pela defesa da homossexualidade enquanto expressão válida da sexualidade humana. O 

periódico circulou entre os anos de 1978 e 1981.  

                                                           
1 Visto que desde o processo de colonização portuguesa o Brasil viveu a escravatura, que mesmo após abolida, 
não deu condições aos negros e negras de se inserirem nos espaços públicos. Ainda vivemos em uma falsa 
democracia racial, e a luta feminista e do movimento LGBT+ tem que ser também uma luta antirracista! 
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 Mesmo com a crescente organização das mulheres e da população LGBT, temos no 

Brasil dados exorbitantes de violência contra essa parte da população que chamamos de 

minorias, não por serem minorias em quantidade, tendo em vista, por exemplo, que a 

população brasileira seja mais da metade composta por mulheres. Os dados de feminicídio2 

tiveram um aumento de 8,8% no ano de 2017 com relação ao ano de 2017, segundo o 

Ministério Público3, enquanto o número de assassinatos por LGBTfobia teve um aumento de 

16% em 2017 em relação ao ano anterior, segundo a Anistia Internacional e o Grupo Gay da 

Bahia4. São números alarmantes, pois, a cada 19 horas, um LGBT é morto no Brasil, e a cada 

11 minutos, uma mulher é estuprada. Esses dados mostram o aumento da violência entre os 

anos de 2016 para 2017, e temos como importante alteração de um ano a outro o processo de 

impeachment sofrido pela presidenta Dilma Rousseff, que demarca o avanço de um projeto 

neoliberal e do conservadorismo. 

 

Organização e luta: a força revolucionária da classe trabalhadora 

  

O processo histórico do Brasil nos leva a um país com democracia frágil, não 

reestruturada após o período de ditadura militar, fortes raízes coloniais, que resultam na 

dificuldade de estabelecer a laicidade do Estado brasileiro, e racista, ainda com problemas em 

resolver as consequências do período escravocrata. É neste contexto que o governo do Partido 

dos Trabalhadores encontra base sólida pra se estabelecer no poder durante quase quatro 

mandatos, pautado em políticas públicas e inserção da classe trabalhadora no avanço 

econômico do país. Este cenário fez com que a burguesia atuasse de maneira a retirar o Partido 

dos Trabalhadores das rédeas do país, valendo-se do momento em que pela primeira vez 

tínhamos uma mulher ocupando o cargo da presidência da República. A respeito disso, o livro 

Golpe na perspectiva de gênero, organizado por Linda Rubim e Fernanda Argolo, desvendam 

bem como o ataque a democracia se solidificou a partir do machismo: 

 

Ao som das panelas, um artefato simbólico, enquanto estigma, na vida das 

mulheres, o impeachment em 2016, durante o segundo mandato de Rousseff, 

deu um fim melancólico à passagem da primeira mulher pela presidência da 

República brasileira. E mais uma vez, ao modo de 1932, o silêncio pairou sobre 

as questões de gênero e sobre as consequências do afastamento da presidenta 

à participação política das mulheres. Muito foi dito e escrito sobre os vieses 

político, econômico e jurídico do impeachment. Mas apesar do seu grande 

impacto simbólico para as mulheres, contingente significativo da população no 

país, as questões de gênero, que fizeram parte de modo contundente da 

campanha do impeachment foram minimizadas, relegadas ao status de 

                                                           
2 Termo usado para designar mortes de mulheres que decorrem de conflitos de gêneros, em outras palavras, 
em casos onde a mulher é morta por ser mulher. 
3Ver:https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/brasil-registra-oito-casos-de-feminicidio-por-dia-diz-
ministerio-publico.ghtml. 
4 Ver: https://anistia.org.br/noticias/brasil-lidera-numero-de-assassinatos-de-diversos-grupos-de-pessoas-
em-2017-aponta-anistia-internacional-em-novo-relatorio/. 
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problema menor. O que sem dúvida denota mais uma tentativa de silenciamento 

da história das mulheres no Brasil. (ARGOLO; RUBIM, 2018, p. 12). 

 

 Todo esse avanço nas pautas das minorias sociais entrou em conflito com o sistema 

econômico em vigor no Brasil. O capitalismo tem como principal motor o crescimento 

exponencial infinito de seu capital acumulado, para tanto, explora não apenas a natureza, mas 

os sujeitos historicamente subjugados na nossa sociedade, e são esses sujeitos, mulheres, 

negros e negras e LGBTs que montam o tripé exploratório do capitalismo, pois, “visivelmente, 

o capitalismo contemporâneo se alimenta da violência e da discriminação por gênero, assim 

como da desumanização frequente dos negros” (HARVEY, 2016, p. 20). 

 Tendo essas diferentes opressões sustentando o capitalismo é necessário que 

consigamos enxergar e pautar um novo projeto de sociedade, uma vez que este modelo atual 

não irá se destruir espontaneamente, pelo contrário, suas contradições servirão enquanto 

infinitas bases para sua reorganização. Somente perspectivando um novo modelo de sociedade 

é que conseguiremos superar as opressões, seja ela de gênero, de sexualidade, de etnia ou de 

classe. E esta nova sociedade deve ser construída somando-se todos os sujeitos, mesmo que 

estes não façam parte destes grupos oprimidos. No que concerne a isso, a autora Alexandra 

Kolontai, produziu a obra intitulada “A nova mulher e a moral sexual”, onde a mesma aponta 

que a ideologia comunista tem os princípios necessários para transformação dos sujeitos, 

 
A nova sociedade comunista está edificada sobre o princípio de camaradagem e 

da solidariedade. Mas que é a solidariedade? Não somente devemos entender 

por solidariedade a consciência da comunidade de interesses; constituem a 

solidariedade, também, os laços sentimentais e espirituais estabelecidos entre 

os membros da mesma coletividade trabalhadora. O regime social exige que a 
sociedade em questão possua, desenvolvida em alto grau, a capacidade do 

potencial de amor, isto é a capacidade para a sensação de simpatia. (KOLONTAI, 

2011, p. 121). 

 

 Sendo assim, e tendo a classe trabalhadora inúmeros dispositivos que a leve ao desejo 

de mudança social, está deve ser vista enquanto mecanismo para o combate as opressões, 

pois, a sociedade necessita de uma reestruturação, que só ocorrerá com sujeitos participativos 

e organizados. Evidentemente que, para tanto, também se faz necessário que a classe 

trabalhadora se enxergue enquanto plural e entenda que apenas o fim da exploração do capital 

não será suficiente para mulheres, LGBTs e negros e negras, que compõe também o 

proletariado brasileiro.  

 

Considerações finais 

 

 A luta contra as opressões é parte essencial da sobrevivência humana, principalmente 

com relação a grupos inteiros que sofrem por subverterem as normas impostas pela sociedade. 

Devemos nos enxergar enquanto sujeitos coletivos, pois, somente nos organizando é possível 
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perceber as contradições do capital e pautar assim soluções que mudem a realidade concreta 

de mulheres, negros e negras e LGBTs.  

Entendendo a necessidade de manutenção do sistema patriarcal e do racismo para 

sustentação do capitalismo é que a luta feminista e do movimento LGBT+ deve ser pautada 

também a partir da luta anticapitalista, que se faz como um dos mecanismos para a luta 

antipatriarcal. Principalmente, enxergando que os grupos, tanto de mulheres, quanto de 

LGBTs, são plurais, formados também pela classe trabalhadora. Mesmo que historicamente a 

esquerda tenha se ausentado nas discussões das opressões, em especial no debate LGBT, este 

é também um ambiente de disputa, que deve ser visto como fértil às mudanças sociais que 

girem na busca por uma sociedade mais igualitária.  

Provavelmente, a negação e o silenciamento da esquerda, tenham influenciado na 

dificuldade recente vista no movimento LGBT+ em conseguir conciliar sua luta contra a 

opressão a luta de classe. E as apropriações que o capital tem feito de pautas tanto do 

movimento feminista, quanto do movimento LGBT+, ocasionam uma falsa sensação de 

liberdade a seus corpos e mentes. Observamos então não apenas a dívida da esquerda para 

com essas causas, mas o seu papel fundamental de abraçá-las e incorporá-las a seu projeto 

político de sociedade, posto que este não deve deixar espaço para opressões. Posto isso, as 

mudanças em nossa sociedade somente serão alcançadas quando começarmos a nos enxergar 

enquanto sujeitos coletivos, pautando a equidade, o respeito, o direito de ser quem somos e 

amar quem quisermos.  
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Resumo:  O presente texto tem por objetivo analisar as ocupações dos cargos de administrador 
e tesoureiro da Irmandade de São Benedito no alto sertão da Bahia, na cidade de Caetité entre 
os anos de 1864 a 1897.  Trata-se de uma irmandade composta por diversas camadas da 
sociedade caetiteense: parte da elite econômica, clérigos e escravos.  Com documentos inéditos, 
pretende-se problematizar o interesse de integrantes da família do senhor José Antônio Gomes 
Neto (O Barão) em ocupar cargos de uma irmandade de devoção negra no século XIX, período 
em que extrapola o período pós abolição escravista. 
 
Palavras-chave: Caetité; Irmandade de São Benedito; Devoção familiar; Composição social. 
 
 
 

Introdução 
 
 
 

Este artigo tem como objetivo apresentar resultados da pesquisa do mestrado, que está 

em andamento e tem como foco de análise a Irmandade de São Benedito, que possuía em sua 

administração pessoas de condição socioeconômica considerável, na qual destaca-se a atuação 

de sujeitos de diferentes gerações e pertencentes à mesma família os Gomes e Rodrigues, 

descendentes de José Antônio Gomes Neto. 

A confraria de São Benedito, instituída na vila de Caetité, no Alto Sertão da Bahia1, na 

primeira metade do século XIX, possui sua própria capela, datada de 1833, o que sugere o 

princípio da devoção familiar de santo negro, contudo, não é possível afirmar através de quem 

ou de que maneira a irmandade foi criada. Para esse estudo o recorte temporal se justifica pela 

participação do Barão de Caetité (José Antônio Gomes Neto2) e seu neto, Joaquim Manoel 

                                                           
1 Segundo NEVES, a “Região do Alto Sertão da Bahia, é referenciada na posição relativa ao curso do Rio São 
Francisco na Bahia e ao relevo baiano, que ali projeta maiores altitudes” Também é chamada de “Alto Sertão 
da Serra Geral, ou simplesmente Sudoeste Bahiano” (1998, p. 22).  
2 Segundo Helena Lima Santos (1997, p. 218-219), em 1860, foi nomeado Juiz Municipal dos Órfãos, de Monte 
Alto, o Dr. José Antônio Gomes Neto, depois Barão de Caetité. Casado com uma filha do Comendador João 
Caetano Xavier da Silva Pereira. Pertencia ao Partido Liberal, que se opunha à corrente dominante local, 
construída pelos grandes proprietários Fagundes de Brito Gondim, Cotrim, Faria-Fraga que eram 
conservadores. Teve colegas que foram influentes na política do Império e que o sustentaram até a sua morte, 
na chefia do Partido. Era filho do Tenente Coronel José Antônio Gomes Filho e de Antônia Sofia de Azevedo 
Gomes, filha do Comendador Domingos Gomes de Azevedo; nasceu na fazenda Rio Grande, no Gentio 
(Ceraíma), em 1822. Diplomou-se em Bacharel em Direito, em Olinda, PE, em 1846.Com a morte do padre 
Policarpo de Brito Gondim e posteriormente com a retirada dos Faria-Fraga para S. Paulo, assumiu a chefia 
de seu Partido, que ficou vitorioso e passou a exercer não só a autoridade de seu cargo de Juiz Municipal e 
depois de Juiz de Direito (1884), mas também a de chefe político. O Dr. José Antônio Gomes Neto foi 
Comendador Imperial Ordem da Rosa e teve o título de Barão de Caetité, em 1880. O Barão faleceu em Caetité 
em 1890.   
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Rodrigues Lima Júnior3 na Irmandade de São Benedito, ocupando cargos administrativos, 

observando assim, a participação da família dentro no espaço religioso, que se configura como 

um lugar de sociabiliazação. 

A irmandade está inserida na vila de Caetité, que foi emancipada “de Rio de Contas em 

1810, constituindo-se importante centro econômico regional, principalmente por situar-se na 

saída baiana para Minas Gerais e se conectar com Goiás, articulando-se, portanto, com o 

Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil” (NEVES, 2000, p. 98). A partir daí se tornar um território 

envolvido na dinâmica agropecuária, bem como pelas articulações políticas, através das 

estratégias e redes de sociabilidade no âmbito regional, estatual e federal, mas também como:  

 

um grande centro distribuidor que, juntamente com Rio de Contas e Minas 

Novas, transformaram-se em grandes polos, auxiliados pela pecuária, 

mineração e agricultura, que, através das rotas de comércio pelos rios São 

Francisco e Paraguassú, escoavam a produção do sertão para a capital da 

província, dentre outros destinos. (DIAS, 2013, p. 38) 

 

 

Apesar de ainda não se poder precisas as origens da Irmandade de São Benedito na 

cidade de Caetité, ela apresenta-se enquanto uma singularidade frente à outras irmandades 

que possuem Benedito como santo de devoção. Costumeiramente essas irmandades possuem 

um número de devotos negros muito superior aos brancos. No caso da irmandade em Caetité, 

tal realidade se diverge. Ao que tudo indica houve uma adaptação às condições locais, já que 

visualizamos a devoção familiar de origem portuguesa. Em decorrência da pesquisa estar ainda 

em desenvolvimento, ainda não foi possível definir o caráter de identidade étnica, mas é 

cercando esses sujeitos pelos testamentos e inventários, que se visualiza a presença de cativos, 

libertos, pardos e a elite caetiteense (aqui destaco a presença de padres, principalmente 

ocupando cargos). Há, uma hipótese que esse o culto ao santo tenha sido herdado do sogro do 

Barão João Caetano Xavier da Silva Pereira4, proveniente da cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. 

Nessa capital, a festa de São Benedito ainda é a mais tradicional, o que demonstra tamanha 

importância e preservação cultural.   

De acordo com Tânia Santana, “o culto a S. Benedito foi um dos mais populares do 

Brasil, juntamente com S. Antônio de Categeró, tendo várias igrejas e confrarias em sua 

devoção, o que pode ser atribuído ao seu perfil caritativo e humilde, características apreciadas 

pelos fiéis católicos” (2007, p. 02).  Segundo Lucilene Reginaldo, São Benedito nasceu na Sicília 

                                                           
3 O Coronel Lima Júnior como era chamado, que se casou com Alzira, filha do Dr. Deocleciano; tiveram 6 
filhos; sempre moraram em Caetité (SANTOS, 1997, p. 224)   
4 Segundo Helena Lima Santos (1997, p. 119), João Caetano era cuiabano, de origem portuguesa. Aportou à 
região com sua tropa de burros; “encantou-se com a paisagem dos campos gerais”, casando-se com uma rica 
herdeira que lhe levou uma fortuna, Maria Vitória. Trabalhador, enérgico e autoritário, aumentou seus bens 
com o comércio de gado e lavoura de algodão, cujos fardos ao preço de cinco mil réis, eram conduzidos por 
suas tropas até São Félix. Exportava também, couros e peles. Tinha sempre, excelentes animais que eram 
divididos em lotes de acordo com a cor do pelo; negociava também com São Paulo. Sua escravatura era 
numerosa; exerceu grande influência nas decisões políticas de Caetité e da região, adquirindo grande prestígio 
e teve as honras de Comendador.  
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em 1524, filho de pais escravos mouros e no início do século XVII, “algumas décadas após sua 

morte, ocorrida em Palermo em 1589, sua devoção já se havia tornado popular em Portugal” 

(2011, p. 67). Estes aspectos traçam o perfil do santo que era de Ordem Franciscana e que 

conquistou tamanha devoção.  

Vale acrescentar que além da Irmandade de São Benedito ter chegado ao alto sertão 

baiano por meio de uma tradição familiar, migrada de uma província à outra, não se deve 

desconsiderar o contexto socioeconômico dessa região na primeira metade do século XIX. 

Trata-se de uma antiga região escravocrata que, além de viver da policultura e da pecuária, se 

destacou economicamente pela produção e comércio de algodão. Como destaca Maria de 

Fátima Pires, a situação geográfica de entroncamento propiciava o contato com gente de todos 

os lugares “vindas de São Paulo, de Minas, com escravos ou forros de Goiás, com gente de 

Salvador, o que conferia ao sertão uma feição de população, se não mais densa, bastante 

heterogênea e em constante movimento” (2003, p. 12). Essas características pesaram sobre o 

quantitativo de escravizados que viviam por ali, com destaque os africanos.  

Ao mesmo tempo, demonstrar o quanto os grupos representativos do poder econômico 

e político dessa região estiveram vinculados às instituições religiosas, especialmente a 

Irmandade de São Benedito, mostrando que as irmandades no Brasil colonial e imperial, estão 

longe de significar apenas instituições de cunho religioso, mas também funcionando como 

locais de sociabilidade das famílias mais proeminentes.  

Percebemos que juntamente com essa elite política, o seu próprio cemitério, bens e 

posses, evidenciam o poderio econômico e social conquistado pela instituição. No cemitério 

eram enterradas pessoas de grupos sociais distintos, quer pertencentes a elite local, quer 

escravizados. Através do livros de assentamento de cadáveres e declarações de óbito é possível 

identificar: cor, condição social e naturalidade de alguns membros da irmandade, aspectos 

importantes para se compreender as relações de poder neste contexto, a exemplo da declaração 

de obtido que segue: “hoje pelas dez horas nesta Cidade de Caetité falecera uma criança de 

nome Maria, parda, filha natural de sua Escrava Maria [escrava de Marcelino José Barbosa] 

com sete dias de Nascida, e vai sepultar no Semiterio de Sam Benedito encomendado pelo 

Reverendo Vigario”.5  

Em relação a participação de pessoas de classes sociais diferenciadas dentro das 

irmandades podemos notar, a partir dos estudos de Isabel dos Guimarães Sá (1998) que apesar 

de instituições como as Misericórdias, atuantes  no período da colonização e expansão do 

império português terem se restringido a concessão de pessoas pertencentes as elites e 

exclusivamente pessoas brancas,  houveram  exceções em relação a assistência oferecida aos 

escravizados, uma vez que os “escravos dos Portugueses, entendidos como prolongamentos da 

comunidade branca e elementos essenciais à sua própria sobrevivência, recebiam assistência 

                                                           
5APMC. Declarações de óbitos do cemitério de São Benedito (1878).  
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embora em teoria coubesse aos seus donos reembolsar as misericórdias” (SÁ, 1998, p. 364). 

Talvez por essa perspectiva se compreenda a presença de pessoas negras na irmandade de São 

Benedito em Caetité, conforme os indícios presentes nas declarações de óbitos.  

Embora esse estudo não analise como era o processo de admissão na irmandade, a 

forma como eram concedidas as pessoas para o processo de admissão na irmandade, pois na 

documentação encontrada ainda não nos permite isso, podemos resumir que a participação de 

pessoas de níveis sociais distintos tem a ver com o que Isabel dos Guimarães Sá apresenta 

como “uma base associativa vertical” (1995, p. 58). Ou seja, assim como foi acontecendo com 

outras instituições religiosas, possivelmente o compromisso da Irmandade de São Benedito 

permitia a presença de grupos sociais variados, o que difere das primeiras Misericórdias. Essas 

mudanças decorrem do fato de que ao longo da expansão colonial elas não estavam somente 

ligadas a corte, mas começaram a ser instituídas por ordens religiosas, bem como por anseio 

das paroquias das vilas/cidades. 

As irmandades eram propícias a aqueles que desejavam praticar a caridade. 

Considerando os discursos propagados pela Igreja ao longo dos séculos, muitos inclinavam-se 

a essa prática pensando conter nela a salvação de suas almas (considere-se a ideia de céu, 

purgatório e inferno, em que a ideia de purgatório introduzida pelo Concilio de Trento no 

contexto da Contrarreforma católica, as instituições religiosas cresceram vertiginosamente, 

tanto a sua quantidade, quanto o seu poderio econômico). Além disso, pessoas que detinham 

melhores condições socioeconômicas também viam nas irmandades uma oportunidade de 

adquirir ou ampliar seu status, poder, prestígio e honra. Acerca dessas questões Augusto 

Santos descreve: 

 

[...] Sociedade repleta de indivíduos que, tendo uma vida financeira equilibrada, 

doavam seus bens ou parte deles às irmandades religiosas. Este comportamento 

deriva de uma sociedade plena de religiosidade e calcada em valores nobres 

representados no prestígio e na aceitação social. Pertencer ou colaborar com 

uma irmandade, sobretudo com a Santa Casa, significava ganhar status. (2015, 
p.57) 

 

A Irmandade de São Benedito em Caetité pode ser identificada como uma confraria que 

denotava a presença expressiva de uma elite alto sertaneja, a quem foram “confiados o 

preenchimento dos cargos, demonstrando, que congregava os cidadãos e moradores mais 

respeitosos da cidade” (REGINALDO, 2011, p. 61). Nesse caso, Augusto Santos aponta em seu 

estudo sobre a Santa Casa de Misericórdia da Bahia, o quanto “a presença de homens de 

negócio significava a esperança de dias melhores aos cofres da confraria” (SANTOS, 2015, p. 

49). Essas nuances administrativas serão melhor abordadas no tópico a seguir. 

 

A administração da irmandade de São Benedito em Caetité através do viés familiar 
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As irmandades eram instituições religiosas de origem católica, formadas por pessoas 

leigas, que cuidavam da parte devocional e também praticavam ações assistencialistas, elas 

poderiam ser divididas em “irmandades, formadas por grupos voluntários, tendo a sua 

organização baseada nas antigas corporações portuguesas de artes e ofícios; e as ordens 

terceiras, ligadas às ordens religiosas medievais: franciscana, dominicana e carmelita”6. Cada 

irmandade possuía um conjunto de regras denominadas compromisso. A instituição e 

funcionamento das irmandades dependiam da aprovação dessas regras por parte da Igreja 

Católica. Infelizmente, entre os documentos pesquisados, não foi encontrado o compromisso 

da Irmandade de São Benedito em Caetité. Segundo Lucilene Reginaldo: “As pesquisas sobre 

irmandades no período colonial e no século XIX, salvo raras e felizes exceções, se deparam com 

dificuldades decorrentes da dispersão e exiguidade das fontes documentais” (2011, p. 321). 

Neste caso, todavia, apesar da dispersão das fontes, foi possível observar entre os registros os 

cargos da irmandade, bem como a quem foram atribuídos.  

A parte administrativa das irmandades compunha-se dos seguintes cargos: rei, rainha, 

juízes, tesoureiro, administrador, procurador, zelador, sacristão, escrivão, que são atribuídos 

tanto a mulheres quanto à homens. Os estudos relacionados às irmandades indicam cargos 

que eram ocupados especificamente por negros, como reis, rainhas, juízes, elucidando que 

determinadas irmandades, em seu próprio compromisso, não aceitavam a presença de pessoas 

brancas ocupando cargos. Mas, na maioria dos casos, é perceptível a presença de brancos 

ocupando os cargos de escrivão, tesoureiro e administrador. É pertinente a relação de sujeitos 

brancos com esses cargos, uma vez que se tratavam de pessoas letradas, requisito 

imprescindível para tais ocupações. Assim, Lucilene Reginaldo apresenta que: 

 

[...] cargos de tesoureiro e escrivão eram geralmente ocupados por homens 

brancos. A falta de domínio das letras, certa inserção social e a posse de um 

patrimônio minimamente considerável impossibilitaram, durante muito tempo, 

o acesso de irmãos de cor a estes cargos. Desde o século XVIII, entretanto, tanto 

na América Portuguesa quanto na metrópole, os homens de cor foram 
paulatinamente conquistando o direito a esses prestigiados cargos. (2011, p. 

178) 

 

É importante ressaltar que a ocupação de cargos em irmandades negras por parte de 

homens brancos não “feria” seu status, ao contrário, realçava seu caráter filantrópico frente a 

sociedade. A ocupação de cargos na irmandade responde a uma hierarquia. Dos cargos da 

irmandade de São Benedito, o de maior responsabilidade era o de administrador que, em 

Caetité, foi ocupado em 1897 por Joaquim Manoel Rodrigues Lima Junior, conforme 

documento passado pelo arcebispo Dom Jeronymo Thomé da Silva de Salvador: 

 

                                                           
6 Edilece Souza Couto, Tempo de festas: homenagens a Santa Bárbara, N. S. da Conceição e Sant’Ana em 
Salvador, p. 59. 
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Tomou posse do cargo de administrador da Capella de Sam Benedicto d’esta 

Cidade de Sant’Ana de Caetité no dia 29 de Outubro de 1897 o Illm. Sen.r C.el 

Joaquim Manoel Rodrigues Lima Júniorm prezensa do Parocho da Freguesia P.e 

José Leandro de Oliveira, cujo acto foi assinado por ambos. 

Joaquim Manoel Rodrigues Lima 

O Vigário José Leandro de Oliveira7. 

 

 
A nomeação do Coronel Lima Júnior como administrador da Irmandade de São Benedito 

não foi um caso isolado. Outro cargo importante foi ocupado anos antes pelo seu avô, José 

Antonio Gomes Netto, o de tesoureiro: “Recebi do Sr. Dr José Antonio Gomes Netto, Thesoureiro 

da Irmandade de S. Benedicto, a quantia de B2$500, de meu ordenado vencido o 3 do corrente 

mez, Caetité 22 de novembro de 1879”8.  

Através do documento (um recibo) que segue observa-se uma das atividades executadas 

no cargo de tesoureiro: 

 
R.ce do Sr Vigario Joaquim Pedro Garcia Leal aqtia de vinte mil reias, que me 

mandou dar o Sr Thisoureiro da ImBened.to Dr. Ge Anto Gomes Netto, por conta 
do serviço da obra do Cemitr o. Cidade de Cte 4 de Mco 1868.9 

 

Ato Cassimiro de Lacerda Chumby  

 
 

Ao tesoureiro competia toda a administração das finanças da irmandade, bem como, a 

realização de pagamentos diversos, a exemplo do pagamento de mestres de obras que 

trabalharam na reforma da capela, do zelador, do coveiro do cemitério, entre outros.  

Através das experiências analisada acima, pelos cargos de administrador e tesoureiro, 

observa-se através da documentação apresentada, que trinta anos após o Barão de Caetité se 

tornar tesoureiro, o seu neto o Coronel Lima Júnior ocupou também um cargo de grande 

prestígio, o de administrador, e a partir desses aspectos que nos permite pensa-se que a 

devoção teria vindo de Cuiabá, na figura de João Caetano Xavier e passando para seus filhos, 

e que seu genro (Barão de Caetité) continuou essa devoção através da irmandade. Se tratando 

de uma elite-política, entende-se que utilizaram da irmandade para propagar seu status e 

prestígio dentro da sociedade.  

 

Considerações finais 

 
 No decorrer deste artigo, apresentou-se a irmandade de São Benedito, mostrando a 

hierarquia dos cargos de quem a compôs, elucidando a participação de uma elite caetiteense 

(principalmente da família do Barão). Inserir-se nesta instituição, significou prestígio e status. 

                                                           
7 APMC. AFBC. Nomeação do administrador da irmandade de São Benedito (1897.) Documentação não 
catalogada.   
8 APMC. AFBC. Série: José Antônio Gomes Neto. Subsérie: Finanças. Documentação em fase de catalogação. 
9 APMC. AFBC. Recibo referente a tapagem das carneiras feito pelo procurador da Irmandade de São Benedito 
(1867-1868). Documentação não catalogada.   
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Os cargos de administrador e tesoureiro apresenta-se enquanto mais uma estratégia 

que as elites se apropriaram para conseguir prestígio na sociedade em que estavam inseridos, 

num contexto onde a religião católica era predominante. Ser fiel e doador, para além de 

demonstrar as cresças particulares era sinal de poder e destaque. Pois praticar caridade, 

cuidar do próximo, nas cerimônias de enterro e velório, amparar as almas que precisam das 

orações em celebrações de missas, eram atividades que davam certo respaldo a quem 

praticasse. As atividades realizadas pela confraria foram de suma importância, sendo elas 

velórios, celebrações de missas e também os festejos do padroeiro, momento que se mostrava 

o poderio da irmandade, bem como para a arrecadação de doações para que pudessem ser 

revertidas para as necessidades da confraria. 

Portanto, ainda não se conhece até que ano se prolongou a devoção ao santo pela 

irmandade, a temática possui ainda muitas lacunas. Neste momento, apresentar a expressão 

religiosa, os grupos sociais que ingressaram na instituição, e entender que para a elite 

participar dessa confraria representou interesses, além de uma temática que tem muito a 

revelar sobre o alto sertão baiano. 
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Resumo: Neste texto discutiremos, a partir de uma revisão de literatura, algumas implicações 
que a Reforma de Estado, em curso a partir da década de 1990, promoveu no campo da política 
educacional. A análise realizada aponta uma continuidade na implementação de políticas para 
a educação básica e superior visando a adequação do Estado brasileiro ao receituário 
neoliberal, que prescreve princípios burocráticos para seu ordenamento. 
 
Palavras-chave: Política Educacional; Educação Básica; Educação Superior. 
 
 

 

Para uma discussão sobre políticas educacionais é importante destacar o papel da 

Educação para cumprimento das funções de ordenação social do Estado. Concordando com as 

ideias de Peroni (2003, p. 21), entende-se o Estado como produto de sociedades antagônicas, 

regulador de conflitos que emergem das relações de produção e de trabalho balizadas pela 

propriedade privada, arqueadas na ideia de lucro, portanto, na relação de exploração de uma 

classe sobre a outra. Nessa perspectiva direciona à Educação o papel de formar o trabalhador 

que corresponda aos objetivos de regulação e organização social capitalistas. 

A partir desse entendimento, visando contribuir junto às discussões sobre valorização 

docente, avaliação da qualidade na Educação Básica e democratização da Educação Superior, 

apresenta-se uma reflexão sobre as políticas educacionais no contexto das reformas de Estado 

a partir de 1990. 

As políticas educacionais instituídas são avaliadas mediante mecanismos de regulação 

transnacional, nacional e local, por um conjunto de normas, discursos e instrumentos, dentre 

eles, avaliações externas como as realizadas pelos  sistemas nacionais de avaliação da 
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educação, que desenvolvem diagnósticos e propõem metodologias, técnicas e soluções para as 

demandas educacionais em função dos objetivos previamente estabelecidos e que terminam 

sendo um manual a ser seguido por todos (BARROSO, 2005). 

As avaliações externas tendem a provocar o empobrecimento do currículo ao priorizarem 

conteúdos pouco significativos acerca dos conhecimentos historicamente construídos pela 

humanidade (SAVIANI, 2012) e/ou limitando processos didático-pedagógicos a um conjunto 

técnico de saberes que visam aprimorar competências e habilidades para a adaptação dos 

indivíduos ao sistema capitalista, como é característico das pedagogias das competências. 

Na discussão sobre essas pedagogias, em contraponto ao autodidatismo defendido por 

Perrenoud (1999), os autores Arroyo (2007) e Ferretti (2002), apontam objetivos mercantis 

exercidos por modelos curriculares universais, inspirados na lógica do capital, reduzindo a 

formação do aluno ao desenvolvimento de competências e habilidades que desconsideram a 

dimensão social e histórica dos conteúdos. Os processos pedagógicos, nessa lógica, deslocam 

seu foco do ensino-aprendizagem ao desempenho técnico de competências e habilidades, 

previstas em currículos mensuráveis a partir da verificação em testes e exames. 

Nessas pedagogias o papel do professor pode ficar resumido ao treinamento do 

estudante para responder a testes, redirecionando a formação docente do domínio e 

compreensão da realidade de seu tempo, para a certificação do professor que atenda a uma 

educação centrada nas testagens em larga escala, reduzindo seu papel social e resultando em 

desvalorização. 

A valorização docente pode ser entendida, conforme Monlevade (2010) e Abicalil (2008), 

em quatro dimensões: formação, remuneração, carreira e condições de trabalho. As políticas 

elaboradas e pensadas a partir dessas dimensões, como afirmam André/Barreto/Gatti (2011), 

Monlevade (2000) e Romano e Valente (2002), vão implicar diretamente na qualidade da 

Educação, definindo-se como elementos nos quais os investimentos são imprescindíveis, de 

forma que, um sistema nacional de avaliação da educação nos moldes atuais é insuficiente 

para aferir a qualidade da educação ao se limitar à mensura do desempenho do alunado 

mediante provas escritas, padronizadas e de larga escala, encerrando-se inclusive, nos 

conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática, a exemplo da Prova Brasil, que acontece no 

ensino fundamental para alunos do quinto ao nono ano. 

As propostas educacionais da pedagogia das competências tornaram-se referência para 

o discurso do governo da década de 1990, que buscou uma nova estrutura para o Estado, 

implementando reformas pautadas em princípios neoliberais que primavam pela ideia do 

Estado Mínimo, onde a garantia dos direitos sociais sucumbiram às políticas de 

mercantilização e privatizações que promoviam a competitividade, definindo um modelo 

administrativo organizado segundo a lógica privatista, onde as políticas passaram a ser 

orientadas pelo o que “pode o Estado oferecer segundo sua capacidade financeira” (FERRETTI, 

2000, p. 62). Esse modelo impactou diretamente as políticas então adotadas de valorização e 
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avaliação da Educação, dando-lhe novo corpo e a alinhando às transformações ocorridas no 

processo de reestruturação capitalista. 

Como consequência, o Estado intensifica ataques a formação de professores e a 

desvalorização profissional. Esse modelo de gestão sobre a educação apresenta resultados em 

cujas implicações são denunciadas por pesquisadores como Barroso (2005), Castro (2009), 

Casassus (2009), etc. Desvelam efeitos sociais e educacionais negativos, como o 

enfraquecimento das instituições de ensino, mediante propostas que provocam o 

empobrecimento do currículo e o reducionismo pedagógico que, consequentemente, conduzem 

à desvalorização do profissional da educação e ao esvaziamento do Estado de sua 

responsabilidade de assegurar à sociedade, especialmente às camadas populares, uma 

Educação Básica de qualidade. 

As reformas não se limitaram à Educação Básica, voltaram-se ao Ensino Superior 

coadunando com os horizontes neoliberais onde, sob o discurso da ampliação das matrículas, 

implementaram-se a lógica gerencial de racionalização dos recursos e a gestão dos resultados 

por processos externos de avaliação, pautados na relação custo-benefício (CUNHA, 2003), a 

exemplo do Provão instituído em 1995. Tal discurso serviu para a proposição de um conjunto 

de ações reformistas que definiram um movimento de privatização e mercantilização da 

Educação Superior e à constante e progressiva crítica à qualidade dos cursos das instituições 

públicas. 

Essas políticas tinham como objetivo incentivar o crescimento do setor privado, 

afirmando a Educação Superior como um mercado, com foco maior no ensino e na pesquisa 

aplicada. Em linhas bastante gerais, pode-se concordar com Gomes/Oliveira/Dourado (2011), 

ao observarem que a Educação Superior, ainda que com expressivo aumento de vagas, se 

constituiu em um sistema elitista, ocupado de articular os setores público e privado, com 

predominância do segundo, concentrado em poucas carreiras e de difícil acesso para as 

populações campesinas, tradicionais e racializadas. 

Procurando estabelecer nuances supostamente democráticas, o Estado, a partir dos 

anos de 2002, institui o programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, 

o Reuni, tendo como discurso a preocupação com a promoção de equidade no acesso e 

permanência no Ensino Superior. Neste cenário também foram instituídos o Programa 

Nacional de Assistência Estudantil PNAES e a Lei 12.711/2012 (reserva de vagas), que 

buscavam soluções orçamentárias para os altos índices de evasão ao mesmo tempo em que 

tentavam trazer para a diplomação no Ensino Superior um público anteriormente excluído 

dessa realidade, como previsto no Plano Nacional de Educação de 2001. 

A Reforma do Ensino Superior, almejada desde o governo anterior, implementou o 

Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) que, como o Provão, atua na 

regulação, responsabilização e controle dos investimentos mediante o financiamento 

condicionado à lógica gerencial dos resultados sob o critério do custo-benefício, 
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operacionalizado pela avaliação no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) 

e o cálculo do Índice Geral dos Cursos (ICG) que acabam por impor o produtivismo e um 

rankeamento às instituições. 

A lógica de apoio ao setor privado também não foi interrompida, visto que ações como o 

Programa Universidade para Todos (PROUNI), sob o discurso da inclusão e democratização, 

mediante a concessão de bolsas de estudos, dispensa às instituições privadas participantes 

isenção do IRPF e de Contribuições Sociais. Como resultado, em 2016, conforme dados da 

Sinopse Estatística da Educação Superior 2016 (Inep, 2017), das 2.985.644 matrículas 

realizadas no país, 82% foram em instituições privadas, das quais 13% foram custeadas com 

recursos do Prouni, um número bem próximo do percentual de 18% das matrículas realizadas 

no mesmo ano, nas instituições públicas. Se considerarmos que outro percentual de 

matrículas do setor privado é custeado com recurso do financiamento estudantil, constata-se 

o desvio de recursos públicos para o setor privado, igual ou superior ao destinado às 

instituições públicas, uma vez que tal recurso é calculado baseando-se no número de 

matrículas. 

Outras ações como a Lei de Inovação Tecnológica, a Regulamentação da EAD, da 

Educação Tecnológica e da parceria público-privado (PPP), também se inserem na pauta do 

fortalecimento da educação superior privada. Observa-se nesse período iniciativas no sentido 

de trazer ao Ensino Superior uma parte da população que não o acessava anteriormente, 

porém, mais caracterizada pelo apoio ao setor privado e articulação desse com setor público. 

A partir do segundo semestre de 2016, sob novo governo, as reformas intensificam a 

postura de recuo quanto à garantia de direitos sociais, como a Educação Superior, que com a 

Proposta de Emenda Constitucional Nº 55, definindo restrições às verbas públicas com um 

novo regime fiscal, têm reduzido expressivamente os recursos para políticas como o PNAES e 

o Programa de Bolsa Permanência. Esses programas propiciam concessão de auxílios em 

pecúnia a estudantes em condição de vulnerabilidade socioeconômica, negros e indígenas, 

como proposta de promover equidade na diplomação no Ensino Superior. Essas e outras 

políticas como os cortes no investimento à pesquisa e programas de iniciação científica, à 

docência e à inovação tecnológica, assim como a proposta de residência pedagógica, 

caracterizam as reformas atuais para a Educação Superior. 

Na Educação Superior, o discurso da democratização e promoção de equidade tem 

servido de cortina de fumaça para a implementação de políticas de privatização e 

gerencialismo. Na Educação Básica propostas tecnicistas como a pedagogia das competências, 

promovem empobrecimento do currículo e da didática, com foco nos conteúdos teóricos e no 

desenvolvimento de competências e habilidades para o sistema capitalista, onde o professor 

assume papel de facilitador de testagens em larga escala, sem criticidade e desvalorizado. 

Ainda que entre os anos de 2002 a 2016 as políticas educacionais, aqui abordadas, 

apresentem uma tentativa de dialogar com as estratégias neoliberais e democratização, pode-
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se dizer que estamos reduzindo a marcha em uma estrada sem curvas, onde se tem 

implementado políticas educacionais que corroboram para o fortalecimento do Ensino Superior 

privado, da educação tecnicista e crescente desvalorização docente. 
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“ANTIGAMENTE O BOI PUXAVA O CARRO E HOJE O CARRO TA PUXANDO O BOI”:  
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Resumo: As discussões empreendidas por esta pesquisa, ainda em desenvolvimento, 
pretendem estudar as vivências de vaqueiros do Alto Sertão da Bahia, especialmente na cidade 
de Guanambi, através da observação dos projetos socioeconômicos geridos pelo Estado 
brasileiro e de seus desdobramentos nas experiências laborais dos vaqueiros da região em 
estudo. As transformações experimentadas pela economia brasileira após a década de 50 
resultaram em profundas modificações nas estruturas sociais. Assim, analisar as manobras 
governamentais e consequentemente seus reflexos nas vivências sertanejas, possibilita uma 
maior e mais profunda compreensão das experiências sociais dos vaqueiros no tempo. 
 
Palavras-chave: Vaqueiros. Memória. Desenvolvimentismo. 

 
 

Este artigo discute o trabalho dos vaqueiros do Alto Sertão da Bahia1, mais 

especificamente na cidade de Guanambi e seus entornos2, através da investigação dos aspectos 

sociais, políticos e econômicos da região. O recorte temporal desse estudo, 1960-1976, refere-

se ao período de atuação laboral dos vaqueiros entrevistados, mas também é o momento em 

que diversas mudanças socioeconômicas estavam sendo conferidas no cenário nacional, 

refletindo assim na dinâmica regional alto sertaneja. 

Diversas ações podem ser mencionadas, como a abertura de novas estradas, a 

ampliação da utilização de veículos automotores e a aplicação de cercas e arames nos pastos 

são exemplos de modificações que impactaram diretamente na vida e no trabalho dos vaqueiros 

da região. 

A nomenclatura “Alto Sertão”, aqui abordada, é uma terminologia observada em outras 

pesquisas que estudam esse espaço físico e cultural, pertencente ao território geograficamente 

delimitado como sudoeste baiano. Outra nomeação muito encontrada nas fontes é “Serra 

Geral” que se refere às elevações montanhescas que cortam as cidades de Guanambi, Sebastião 

Laranjeiras, Candiba e Palmas de Monte Alto. Nas fontes que embasam esse trabalho 

encontramos diversas referências em relação a identificação alto sertaneja. 

                                                           
1 Alto Sertão trata-se de uma região territorial com limites imaginários, identifica a região que abrange o 
Sudoeste baiano, também é chamado de Alto Sertão da Serra Geral. Conforme Neves, a “Região do Alto Sertão 
da Bahia, é referenciada na posição relativa ao curso do Rio São Francisco na Bahia e ao relevo baiano, que 
ali projeta maiores altitudes” (1998, p. 22).   
2 Guanambi/BA e suas cidades vizinhas sofreram influências econômicas, sociais e culturais da atividade 
pastoril, contexto em que se encontram os vaqueiros, sujeitos essenciais para a funcionalidade da dinâmica 
pastoril no sertão. Obras memorialísticas, como: Moura (2008) e Sampaio (2002), apresentam informações que 
reiteram a forte presença de atividades pecuaristas na região do Alto Sertão baiano, como também a atuação 
dos vaqueiros.  
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O pastoreio teve influência nos aspectos econômicos e sociais, o gado enquanto fonte 

alimentar, produziu carne verde ou seca, que foi um dos principais alimentos da dieta 

sertaneja. Forneceu também o couro que era altamente comercial, pois foi utilizado para 

produzir inúmeros utensílios do dia a dia do sertanejo. As vestimentas dos vaqueiros eram 

confeccionadas toda em couro, apetrecho necessário para a proteção destes sujeitos durantes 

os trabalhos com o gado.  

Os vaqueiros exerceram importantes funções no pastoreio, sua participação pode ser 

avaliada em diversos sentidos e aspectos que permeiam a esfera social, principalmente no 

campo econômico e cultural. Esses sujeitos históricos foram alcançados pelo cenário 

socioeconômico nacional, nesse sentido, para uma maior compreensão, faz-se necessário uma 

breve análise da economia brasileira que precedeu o recorte temporal em questão. 

 

“Cinquenta anos em cinco”: a “modernização” brasileira 

 

Na década de 1930, o Brasil passou por singulares mudanças sociais, políticas e 

econômicas, nesse caso essa última faceta é a de maior importância para o desenrolar desse 

estudo. 

Com a alteração política da República Nova, que culminou com a ascensão de Getúlio 

Vargas, se instalou um momento crucial para o processo de formação e constituição do Estado 

brasileiro enquanto um Estado nacional, sobretudo enquanto nação capitalista.  Com a 

derrocada das forças políticas estaduais, ocorreu uma crescente unificação do poder Executivo 

Federal, de onde se comandava as principais vertentes da sociedade, na perspectiva política e 

econômica. Plantava-se o ideal do Estado como o representante do interesse geral nacional, 

marginalizando as regionalidades (MENDONÇA, 1990). 

O nacionalismo, sentimento político emergente passou a criar unificações dos discursos 

dos governantes, houve uma apropriação desse ideal para a realização de investimentos em 

diversas áreas. O governo ventilava o ideal do Estado enquanto agente unificador capaz de 

solucionar os problemas gerais da sociedade, nesta perspectiva a industrialização era 

apreciada como um dos meios para alavancar a economia brasileira, e consequentemente 

melhorar a qualidade de vida do povo. 

A sistemática capitalista já enraizada na economia mundial ditava as regras sobre a 

manutenção dos países. Os avanços tecnológicos e industriais criavam margens de 

distanciamento entre as nações industrializadas e as ainda em processo de industrialização, 

neste cenário e “Dentro desta caracterização da divisão internacional do trabalho, continuava 

cabendo aos países do Terceiro Mundo o papel de produtores de matérias-primas e produtos 

agrícolas”. (MENDONÇA, 1985, p. 35). 

O ideal de desenvolvimentismo tomou dianteira nas discussões políticas. A partir de 

1956, com o governo do presidente Juscelino Kubitschek, os projetos se voltaram para a 
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obtenção de altos índices de crescimento em períodos de tempo relativamente curtos. O 

discurso dos avanços de cinquenta anos em cinco ilustra esse cenário político. As 

transformações experimentadas pela economia brasileira após a década de 50 resultaram em 

intensas modificações nas estruturas regionais. Ocorreu uma expansão do poder econômico 

da região de São Paulo, mas também surgiram espaços econômicos em outras regiões.   

Na transição para a década de 1960, houve uma maior atenção para os desequilíbrios 

regionais, grupos políticos observaram a necessidade de ações econômicas específicas em cada 

região, devido suas particularidades. A região Nordeste não tinha projetos econômicos na 

mesma intensidade de outras regiões do país, a exemplo a região Sul e Sudeste, nesse ensejo, 

o fenômeno da seca no Nordeste ganhou visibilidade. 

A seca refletia não apenas nos aspectos geográficos da região, conferia também impactos 

em diversas facetas das vivências dos sujeitos sertanejos, inclusive na economia. Diante desse 

cenário de dificuldades naturais, o governo federal abriu discussões para as diversas 

especificidades socioeconômicas. No caso do Nordeste, a principal adversidade foi a seca, que 

incidia periodicamente e de forma desigual na região. Nas sociedades sertanejas, os efeitos 

adversos das estiagens variavam conforme a natureza das culturas cultivadas e também 

mediante a dependência que tinha a economia local perante a agricultura ou a pecuária.  

Nesse sentido, o Alto Sertão recebeu diversas ações dos programas federais, 

principalmente a partir da década de 1950. Articulações políticas liberaram recursos para a 

construção de diferentes obras, dentre elas açudes e especialmente estradas de rodagem. 

De forma mais delimitada, as fontes orais analisadas no decorrer desse estudo, 

evidenciam as transformações que alcançaram os modos de vida e os aspectos laborais dos 

vaqueiros durante os seus trabalhos de campo com o gado. 

 

“Acaba o vaqueiro se acabar o gado”: a modernidade em Guanambi 

 

Um dos investimentos de grande expressão que foi aplicado na cidade de Guanambi 

refere-se à construção do açude de Ceraíma, instalado na antiga Vila do Gentio. A obra foi 

realizada pelo DNOCS3: “A chegada do DNOCS ao Velho Gentio foi considerada de utilidade 

pública para fins de desapropriação, para a construção do Açude de Ceraíma” (SANTOS, 2015, 

p.114). 

A construção da barragem, obra financiada pelo Governo Federal, contou com o 

remanejamento de moradores, devido a grande extensão do açude, que por fim, inundou a 

antiga Vila do Gentio. A frente de serviço da construção contou com muitos funcionários da 

região. O andamento da obra é descrito no relatório anual do ministério de Viação e Obras 

                                                           
3 Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, órgão federal em atividade desde o ano de 1909. O DNOCS 
realizava principalmente a construção de açudes públicos na tentativa de amenizar os impactos das secas 
periódicas.  
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Públicas: “Ceraíma, município de Guanambi, barragem de terra com 34 metros de altura para 

represar 58.000.000 m₃, prosseguimento da construção com a abertura de cavas de fundação 

e aterro na barragem”4.  

As obras realizadas, principalmente nas cidades do Polígono das Secas5, sempre 

estavam atreladas ao discurso da necessidade de se amenizar a escassez natural de água, 

Rômulo Almeida escreve que: 

 

As secas se caracterizam pela falta, ou insuficiência, de água para o homem, 

para os animais e para as plantas. Com a rede de rodovias do NE, o primeiro 

aspecto passou a ser menos grave graças à presença dos carros-pipas e à 

facilidade a migração.  Já não morrem pessoas aos milhares como em outras 

épocas em que as tragédias coletivas chegavam a ser abafadas pela distância e 

pela conformação. Melhorou-se também o transporte para os animais, mas 

difícil continua a ser encontrado o ‘’recurso’’ próximo, pois em regra a estiagem 

também afeta as áreas menos sujeitas a uma seca declarada. Onde já existem 

as barragens, açudes, barreiros, poços, o problema se atenua; sobretudo com 

os sistemas de irrigação e as grandes ‘’adutoras do sertão’’, o homem chega a 

considerar-se livre do terrível flagelo. (ALMEIDA, 1985, p. 238). 

 

 

Nesse sentido, no Alto Sertão, o panorama não foi diferente. A construção das estradas 

de rodagem de ligação entre as cidades de Caetité e Guanambi, foi caracterizada como obra 

emergencial devido os impactos da seca declarada no verão do ano de 1951: 

 

O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem assumiu, só no Nordeste, os 

encargos da conserva de 3.288 quilômetros de rodovias federais, construídas 

pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas e, principalmente para 

atender à situação de emergência, passou a executar, por administração direta 

ou por delegação, as rodovias seguintes: [...] Agravando-se nos últimos meses 

do ano a situação na Bahia, foi determinada a construção, pela última dotação 

de emergência, das rodovias Maracás-Brumado-Livramento- Parnamirim, 

Itaberaba-Iaçu, Caitité-Guanambi e Caculé-Condeúba-Conquista que se 

desenvolvem pelas zonas flageladas.6 

 

 

Conforme o parecer do relatório, é evidente a grande malha viária reformada e 

construída nas cidades baianas, o que reflete em um aumento considerável do número e 

presença de automóveis. Em perspectiva nacional, as obras governamentais se despontavam 

em grandes escalas, o relatório do Ministério responsável apresenta diversas frentes de serviços 

espalhadas pelo território brasileiro, mas é notório uma atenção desdobrada para a região do 

Nordeste, principalmente para os espaços mais acometidos pelas estiagens. As obras e 

                                                           
4 BRASIL, Ministério da Viação e Obras Públicas. Ministro Álvaro de Souza Lima. Relatório apresentado ao 
presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. 1951-1952, p.29. 
5 O Polígono das Secas foi criado em 7 de janeiro de 1936, pela Lei 175/36 e em 14 de setembro de 1946. É 
uma área delimitada como um plano de defesa contra as secas periódicas que ocorrem do Nordeste. 
Abrangendo uma área de 947.150 km², inserida nos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas, Sergipe Bahia e Minas Gerais.   
6 BRASIL, Ministério da Viação e Obras Públicas. Ministro Álvaro de Souza Lima. Relatório apresentado ao 
presidente da república dos Estados Unidos do Brasil. 1953, p.47. (Grifos nossos) 
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investimentos realizados na região alto sertaneja, aos poucos iam conferindo mudanças, foram 

se tornando cada vez mais significativos nas vivências dos sujeitos. 

As construções de estradas e consequentemente o tráfego de veículos, lentamente foi 

cessando a necessidade dos vaqueiros de conduzir boiadas por longas distâncias.  O 

investimento na melhoria das vias de transporte foi tratado como medida de modernização, 

comodidade e de interação entre as localidades, além de melhorar a economia regional. No 

trecho abaixo, ainda no fim da década de 1940, já se observa algumas evidências contrastantes 

da presença dos carros automotivos e também dos carros movidos por força animal, o que já 

evidencia o processo de transmutação entre o “arcaico” e o “moderno”: 

 

Tôda  a  circulação  da zona  é  feita  pelas  estradas.  Encontramos aí estradas 

de rodagem.  Na parte  sul,  o município  de  Urandi  será  beneficiado  pela  

Estrada  de  Ferro  Leste  Brasileiro,  cujo  movimento  de terra  já  se  acha  

bem  adiantado. [...] Dentre os  veículos  usados,  um  começa  a  destacar-se  

devido  à maior  riqueza  desta  zona:  é o  caminhão;  parte  do  transporte  é  

feito em  caminhões  que  os  naturais  chamam  "máquinas".  Em Guanámbi 
chegamos a contar 3  automóveis  particulares  e  vários caminhões nas ruas, o 

que reflete a maior riqueza da zona. Entretanto, ainda encontramos aqui, em 

grande número, aquêles meios de transporte primitivos, porque a construção e 

a conservação de um sistema rodoviário são muito dispendiosas e não haveria  

lucro, lucrando-se muito mais com o lombo de animal e o carro de boi.  Contribui 

também o pequeno número de "máquinas" e o elevado preço do transporte 

(DOMINGUES, 1947, p. 222). 
 

A necessidade imposta pela modernização de se utilizar meios mais rápidos e eficientes 

de condução e deslocamento diminuiu expressivamente a participação dos vaqueiros nos 

transportes do gado. 

Os vaqueiros entrevistados foram alcançados por essas transformações advindas das 

obras e investimentos governamentais. Senhor Osvaldo (Vadim) compara a forma de 

transportar o gado nos seus tempos de labuta e como passou a ser feito como decorrer dos 

anos: “Hoje a facilidade é demais, era difícil. De um tempo para cá, você vai apanhar um gado 

daqui pra alí é de carro, é, tem o carro, já tem a carreta para pegar, e naquele tempo não tinha 

embarcação”7. A rapidez e o menor dispêndio da utilização dos automóveis, encerraram a 

necessidade do vaqueiro de guiar o gado para as feiras de comércio, ou para as entregas de 

compra e venda em outras fazendas. Senhor Orozino de 83 anos, que ainda labuta com suas 

criações, ao ser questionado sobre a mesma questão reitera essa informação: “Não carrego 

mais o gado, por causa das carretas, eles acham que anda mais depressa, e para levar o gado 

tocando, leva um mês, um mês e tanto só na estrada, tocando o boi”8. Já o senhor Arlindo 

narra sobre a troca do antigo carro de boi, utilizado para o transporte de cargas, pelos veículos 

motorizados: “Antigamente o boi puxava o carro e hoje o carro tá puxando o boi”9. 

                                                           
7 Osvaldo Pereira. (Vadim). Entrevista realizada pelo autor em 07 de março de 2015. Guanambi/BA. 
8 Orozino José da Cruz. Entrevista realizada pelo autor em 10 de outubro de 2017. Matina/BA. 
9 Arlindo França Bonfim. Entrevista realizada pelo autor em 12 de outubro de 2017. Caetité/Ba. 
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A rapidez do transporte automotivo acelerou o comércio alto sertanejo. As mercadorias 

passaram a chegar em prazos mais curtos e também em maiores quantidades. Nesse ensejo, a 

prática dos cercamentos das terras se intensificou, talvez pela maior facilidade de oferta no 

mercado dos arames, ou talvez pela maior presença de minifúndios, pois quanto menor é a 

propriedade maior é a incidência de cercas na região.  Andrade, em seus estudos amparados 

pela Sudene, escreve sobre o Alto Sertão utilizando o termo Serra Geral.  

A microrregião da Serra Geral da Bahia apresenta grandes semelhanças com a da 

Chapada Diamantina Meridional por serem os minifúndios extremamente numerosos, 

aproximadamente quatro quintos do total de imóveis, embora ocupando cerca de um terço da 

área. Os latifúndios, em consequência, aproximam-se de um quinto dos imóveis e ocupam um 

pouco menos de dois terços da área (ANDRADE, 1984, p. 216). 

O cercamento foi a ação de maior impacto no labor vaqueiral. A 

insuficiência/inexistência de currais cercados para a acomodação do rebanho deixava o gado 

criado a solto, a mercê da alimentação e da água disponível nos vastos campos abertos, legando 

aos vaqueiros a árdua missão de zelar o gado. Nessa perspectiva, a presença do vaqueiro era 

extremamente necessária. 

A incidência dos cercamentos conferiu ao vaqueiro o encerramento de diversas tarefas, 

outrora necessárias. Com o gado preso e a diminuição dos campos abertos, diversas atividades 

dos vaqueiros foram encerradas, pois não mais carecia de buscar o gado solto. Em seu relato 

de memória, Senhor Arlindo narra que o campo: “Mudou porque ninguém criou gado mais 

solto, não é? Tudo preso na manga, não precisa caçar no campo, correr no campo para pegar, 

só vai na manga apanhar trás no cocheiro dar água ou dar ração, volta lá e prende, pronto 

acabou”10.  

Mesmo que tais transformações tenham ocorrido principalmente a partir dos anos 1950 

e não tenham encerrado completamente a atuação dos vaqueiros, as mudanças abalaram suas 

principais características de trabalho e aspectos culturais. O labor vaqueiral foi alterado diante 

da necessidade de adaptação aos novos modelos. É importante apontar que todo esse processo 

se transmutou de forma lenta, causando transformações esparsas que aos poucos foi se 

estabelecendo e se fixando.   

 

Considerações finais 

 

A política econômica brasileira que vigorou após os anos 30 conferiu profundas 

transformações que alcançaram sujeitos que se viam em regiões distantes geograficamente das 

capitais ou dos grandes centros populacionais. As melhorias nos sistemas de infraestrutura 

                                                           
10Arlindo França Bonfim. Entrevista realizada pelo autor em 12 de outubro de 2017. Caetité/Ba. 
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do país, além dos avanços em algumas perspectivas econômicas impactaram na vida dos 

brasileiros. 

A região do Alto Sertão mostrou ser área de investimentos de programas 

governamentais. As ações políticas alimentaram intervenções que conferiram alterações nas 

estruturas materiais e imateriais do cenário sertanejo. 

Esse estudo, apesar de ainda estar em andamento, já consegue evidenciar consideráveis 

aspectos sobre a defasagem do labor vaqueiral, ainda assim novas provocações serão 

problematizadas no desenrolar da pesquisa, no desígnio de lançar novas reflexões sobre os 

vaqueiros que atuaram na região do Alto Sertão. 

Mesmo sabendo que a história tem em sua essência a característica lacunar, as 

discussões empreendidas descortinam informações ainda não analisadas, promovendo assim, 

novas possibilidades e abrangências nas pesquisas historiográficas sobre os “mundos dos 

sertanejos”. 
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Resumo: Esse trabalho tem por objetivo analisar a experiência desenvolvida durante a 
aplicação da oficina de Estágio Supervisionado II, do curso de Licenciatura em História da 
Universidade do Estado da Bahia. O estabelecimento de ensino escolhido para a realização da 
oficina foi o colégio Municipal Enedina Costa de Macedo, localizado no município de Guanambi, 
Bahia, com o período de abrangência entre os dias 25 de abril a 15 de maio de 2018. A proposta 
metodológica da oficina foi abordar sobre o tema da História Local, como uma maneira de 
interagir os alunos com a História. Os resultados adquiridos durante as experiências e análise 
da oficina, demonstram que trabalhar com a História Local é uma proposta desafiadora para 
os professores, porém necessária para interagir e “aproximar” os alunos da História, além de 
demonstrar a importância da disciplina de estágio dentro dos cursos de Licenciatura.  
 
Palavras-chave: Estágio supervisionado; História; Professor. 
 
 
 
Introdução  
 
 

 O presente trabalho é fruto da observação e da experiência obtida durante a elaboração 

da oficina sobre Os sujeitos históricos da cidade de Guanambi-BA. Atividade desenvolvida na 

da disciplina de Estágio Supervisionado II, do curso de Licenciatura em História, sob a 

orientação da Profa. Maria Sigmar Coutinho Passos. O objetivo aqui é o de fazer uma reflexão 

a partir das práticas em sala de aula, sobre as dificuldades encontradas, e a relevância de se 

ensinar o tema em questão. 

A disciplina Estágio Supervisionado é “Indispensável na formação de docentes nos 

cursos de licenciatura, é um processo de aprendizagem necessário a um profissional que deseja 

realmente estar preparado para enfrentar os desafios de uma carreira e deve acontecer durante 

todo o curso de formação acadêmica” (MOLINARI, 2013, p. 1). O estágio promove uma inversão 

de papéis ao aluno, retira ele do “conforto” da sala de aula, das leituras e teorias da 

universidade, e o leva agora para outra sala de aula, agora como professor. Permite aos alunos, 

ainda durante a graduação, ter as experiências em sala de aula e conhecer o ambiente escolar 

que estará submetido quando se formar.   

E essas experiências no ambiente escolar são fundamentais, assim como Nóvoa diz:  
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É evidente que a Universidade tem um papel importante a desempenhar na 

formação de professores. Por razões de prestígio, de sustentação científica, de 

produção cultural. Mas a bagagem essencial de um professor adquire-se na 

escola, através da experiência e da reflexão sobre a experiência. Esta reflexão 

não surge do nada, por uma espécie de geração espontânea. Tem regras e 

métodos próprios. (2003, p. 5) 

 

 

Na faculdade, por melhores que sejam os textos ou os professores, jamais conseguirão 

preparar os alunos para a realidade dentro das escolas públicas. Para ser professor é preciso 

conhecer a realidade da escola. Essa adaptação só acontecerá no dia a dia, com a participação 

e o contato real com os alunos, com os empecilhos e dificuldades das escolas brasileiras. E 

quando o professor recém-formado chega sem ter tido esse contato anteriormente, ele fica 

perplexo, e esse é um problema que abarca muito dos jovens professores, que chegam as 

escolas sem essa experiência e acabam caindo de paraquedas dentro da realidade escolar, 

deixando-os perdidos em relação a sua prática docente (NÓVOA, 2003). Com isso percebemos 

a importância da disciplina de Estágio Supervisionado dentro dos cursos de Licenciatura: fazer 

com que o aluno ainda na graduação tenha esse contato e convívio com o ambiente escolar, 

possibilitando uma melhor formação e preparo para que ele venha a assumir uma sala de aula 

posteriormente.  

As memórias do caminho: os primeiros passos... 

 

A proposta metodológica da disciplina de Estágio Supervisionado II é propor aos alunos 

a elaboração e aplicação de uma oficina, que contribua para o ensino de História. Essa 

preparação começa ainda na disciplina anterior, Estágio I, em que visitamos escolas do Ensino 

Fundamental e Médio, e também espaços não-formais. Além de analisarmos a estrutura do 

colégio, fizemos entrevistas com alunos e professores de História para entendermos as lacunas 

e dificuldades, e que tipo de oficina seria viável e contribuiria para aprendizagem dos alunos. 

Foi a partir dessas observações e das entrevistas que percebemos um questionamento em 

quase todos os alunos entrevistados: estudar sobre a história do local onde elas vivem.  

A história de modo geral costuma abordar sujeitos ditos “importantes”, e quando 

pensamos na realidade do aluno, a história se distância muito da sua vivência. Ao fazer as 

entrevistas e elaborar o relatório percebemos que é importante inserir esse aluno numa 

realidade mais próxima. Assim, o principal foco da oficina era de que os alunos pudessem 

“despertar” esse pertencer como sujeitos históricos. De acordo com Schimdt:  

 

Trata-se de uma forma de abordar a aprendizagem, a construção e a 

compreensão do conhecimento histórico, a partir de proposições que tenham a 

ver com os interesses dos alunos, suas aproximações cognitivas e afetivas, suas 

vivências culturais; com as possibilidades de desenvolver atividades vinculadas 

diretamente com a vida cotidiana, entendida como expressão concreta de 

problemas mais amplos. (2013, p. 4). 
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A história nasce de uma conversa entre o historiador e os agentes históricos, outros 

eruditos e os consumidores da história. Neste sentido, um bom historiador seria aquele que 

possui um compromisso para ouvir os sujeitos responsáveis por vivenciar a história, ou seja, 

só pode ser concebida como resultado de sujeitos históricos, percebida através da trama 

traçada pelas relações sociais no tempo, envolvendo as ações dos indivíduos, a construção de 

identidades pessoais e coletivas, além de estruturas. O sujeito histórico não estaria presente 

nas ações individuais, mas ao contrário, estaria configurado a partir das inter-relações 

complexas, duradouras e contraditórias entre as identidades sociais e pessoais. Em outras 

palavras, todos nós seríamos construtores da história, simultaneamente, sujeitos da/na 

história, embora nossas ações só possam ser consideradas relevantes à medida que integradas 

a uma conjuntura mais ampla. Assim, a história não seria apenas resultado da ação de figuras 

de destaque, consagradas pelos interesses explicativos de grupos ou ideologias. 

 Assim, uma oficina sobre história local, o objetivo era o de aproximar o aluno da história 

em si, e principalmente fazer com que ele se sinta pertencente e, portanto, agente da história. 

"Ensinar História passa a ser, então dar condições para que o aluno possa participar do 

processo do fazer, do construir a História" (SCHIMDT, 1996, p. 118). Analisando essa função 

e relevância da disciplina de História dentro do processo de formação dos alunos, Bittencourt 

afirma que a “disciplina ou matéria escolar visa formar um cidadão comum que necessita de 

ferramentas intelectuais variadas para situar-se na sociedade e compreender o mundo físico e 

social em que vive” (2004, p. 47). Portanto elaborar uma oficina que disponibilize ao aluno esse 

conhecimento sobre a história do lugar onde vive, e ao mesmo tempo o aproxime da sua própria 

história, é algo desafiador, porém necessário.  

Partindo desse pressuposto, decidimos elaborar uma oficina que ao mesmo tempo 

focasse na história da região, mas sem perder o contato com a história geral, para não 

cometermos o equívoco de passar aos alunos uma visão de ruptura da história, como se uma 

fosse separada, e independente da outra: “É importante observar que uma realidade local não 

contém, em si mesma, as chaves de sua própria explicação” (SCHIMDT, 2007, p. 4). Assim um 

dos maiores desafios foi justamente a elaboração da parte metodológica, conciliar toda essa 

complexidade que o tema exige, em apenas cinco encontros de 4 horas cada. 

A partir desses questionamentos, a metodologia escolhida foi, em um primeiro 

momento, fazer uma explicação geral aos alunos sobre o que é a História, e como ela foi 

entendida e discutida ao longo do tempo. Assim, no segundo momento, quando abordaríamos 

sobre a história local, que eles conseguissem perceber a conjuntura e fazer a ligação da história 

local com a do mundo.  

A oficina em si não pode ser encarada pelos alunos e futuros professores apenas como 

um trabalho a mais da faculdade, para ganhar nota e completar a disciplina. A importância do 

estágio, as experiências ali adquiridas são fundamentais para sua formação, os professores 

possuem ali uma chance de construir um diálogo com os alunos pois “a sala de aula não é 
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apenas um espaço onde transmite informações, mas onde uma relação de interlocutores 

constrói sentidos” (BITTENCOURT, 2012, p. 57).  Ter um diálogo com os alunos, conhecer seus 

interesses, e dificuldades fazem partem do papel do professor, existe uma diversidade muito 

grande dentro da sala de aula. Alunos de grupos sociais diferentes, com culturas e modos de 

pensar e aprender diferentes, segundo COLL/MARCHESI/PALACIOS: "conhecer bem os alunos 

implica interação e comunicação intensa com eles, uma observação constante de seus 

processos de aprendizagem e uma revisão da resposta educativa que lhes é oferecida" (2004, 

p. 294). Assim o professor pode perceber as diferenças e de acordo com elas criar novas formas 

de ensino e aprendizagem que integrem o aprendizado de toda a turma. 

Nessa perspectiva, essa oficina seria não só enriquecedora para os alunos, que teriam 

essa “aproximação” com a história, mas para nós como futuros professores. A experiência e o 

contato com esses alunos nos mostrariam aspectos da realidade escolar, das dificuldades, das 

lacunas, enfim daquilo que os professores enfrentam dia a dia dentro das escolas brasileiras. 

 

A experiência da oficina: o relato dos alunos 

 

 

A oficina foi realizada na biblioteca do colégio, pois a escola não disponibilizava de salas 

vagas no período. A biblioteca não era muito grande, mas possuía espaço suficiente para 

atender a todos os alunos e para a realização do projeto. Quando chegamos às salas para 

apresentarmos o projeto e realizar as matrículas, tínhamos previsto 20 vagas. De início alguns 

alunos mostraram muito interesse e empolgação com o tema da oficina; no geral, conseguimos 

25 inscritos, mas a média de alunos presentes em toda a oficina foi de 20 alunos por dia. Esse 

número nos mostra como foi à aceitação e o interesse dos alunos em participar. Nesse momento 

ficou evidente a necessidade de trabalharmos mais com o tema da história local dentro da 

disciplina de História, o interesse e motivação dos alunos em toda a oficina foram satisfatórios 

nesse aspecto.  

No primeiro encontro, antes de começarmos o conteúdo em si, foi solicitado aos alunos 

que escrevessem um pequeno texto, onde eles explicariam na visão deles, o que era a História 

e se gostavam ou não da disciplina. Esse texto não seria lido em sala, ficaria retido com a 

equipe para analisarmos posteriormente. A intenção em pedir essa atividade era justamente 

analisar a visão dos alunos a respeito da disciplina de História, e se após a oficina essa visão 

teria mudado ou não. Para concluir a análise, no último dia da oficina, foi solicitada aos alunos 

a mesma atividade, com a intenção de contrapor essa com a primeira, para analisar se houve 

ou não mudanças em relação ao pensamento dos alunos.  

Nesse contexto analisamos a atividade do aluno A1 do 9° ano, que no primeiro dia 

retratou a História como:  

                                                           
1 Com o objetivo de preservar a identidade dos alunos, utilizaremos nomes genéricos para representá-los.  
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A História para muitos hoje é bastante importante, pois retrata a vida passada 

e da antiguidade até nos tempos de hoje, e aprofundar nos assuntos, deixar a 

história tomar conta de nós, torna mais gostoso. (aluno A, 9º ano). 

 

Aqui percebemos que o aluno em questão possuiu certo entendimento da importância 

da História em geral, e que gosta de estudar a disciplina. Após a oficina, sua visão em relação 

à importância da História permaneceu a mesma, agora com mais aproximação e valorização 

da Historia local:  

 

Eu aprendi bastante com a oficina de História, eles contaram a História de 

pessoas importantes em Guanambi, aprendi a valorizar mais tanto a História 

geral como a de Guanambi. (aluno A, 9º ano). 

 

 

O referido aluno já possuía interesse na disciplina de História, portanto a oficina 

contribuiu para aumentar ainda mais seu interesse.  

Agora vamos analisar o texto de outro aluno. Esse, diferente do anterior, disse no 

primeiro dia que não gostava da disciplina e que não achava interessante, como percebemos 

no seu texto: 

 

Eu não gosto muito de História, porque eu acho meio chato, fala muito do 

passado, mas eu sei que precisamos estudar história para entendermos o 

presente. (aluno B, 9º ano). 

 

 

Uma fala muito comum entre os alunos é de acharem a disciplina de História “chata” 

por conta de se estudar o passado, algo muito distante deles. É nesse aspecto que muitos 

professores e principalmente os que estão se formando devem se preocupar, conseguir trazer 

esse passado para mais perto do aluno, fazendo com que ele perceba as ligações da História, e 

consiga associá-la a sua realidade, uma maneira interessante é justamente abordar mais sobre 

a história local.  

Nesse aspecto vemos a fala do aluno B após participar da oficina:  

 

Antes da oficina não gostava muito de História, mas depois que fui participando 
dos encontros, aprendi que precisamos estudar o passado para entender o 

presente e a oficina foi muito boa para mim saber os personagens, pois vim 

morar aqui esse ano e não sabia de nada. (aluno B, 9º ano). 

 

 

Fica nítida na fala do aluno a importância que a oficina teve dentro do seu processo de 

conhecimento, além dele conhecer sobre a história da cidade, ele conseguiu compreender a 

ideia que já possuía antes da História, quando afirma “estudar o passado para entender o 

presente”. Percebemos esse mesmo aspecto nas falas de outros alunos como: 
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A História eu gostei, aprendi que a História é o conhecimento do presente e 

também do passado. Gostei muito de saber que Guanambi já teve personagens 

e lagoa e depois dessas aulas gostei mais de participar das aulas de História. 

(aluno C, 9º ano). 

Depois dessas aulas acho que História seria nós procurarmos vestígios no 

presente que revelem os acontecimentos do passado, algo que justifique o que 

acontece agora. (aluno D, 9º ano). 

Durante essas aulas eu aprendi que nós estudamos a história não para saber o 

passado, mas sim compreender o desenvolvimento do homem, para 

compreender o que estar acontecendo agora no presente. Também adquirir 

conhecimento sobre nossos ancestrais e suas histórias de vidas em Guanambi. 
(aluno E, 9° ano). 

 

 

 Nesse aspecto percebemos que os conhecimentos adquiridos pelos alunos 

durante a oficina foram satisfatórios. Uma das propostas metodológicas da oficina foi 

justamente separar uma aula só para falar sobre os conceitos de História, como que os novos 

historiadores discutem a História, para que os alunos conseguissem justamente captar esse 

conceito de que a História não estuda só o passado, mas sim o presente.    

 
 

A análise da oficina: contribuições para a formação docente 
 
 

Como dito anteriormente, a disciplina de Estágio Supervisionado é essencial para a 

formação dos professores. Ter o contato com os alunos, conhecer o ambiente escolar, perceber 

como funciona a realidade da prática docente é fundamental para o futuro professor. O 

professor não se pode dar ao luxo de parar de estudar, ele precisa estar sempre em constante 

formação, não apenas em relação ao conteúdo que ministra, mas também e talvez a principal, 

buscando novas formas de interagir com os alunos, assim como afirma Carvalho: "para o 

professor saber fazer ele precisa ser uma pessoa, e como tal em constante formação, assim 

como, o fazer que é o aspecto social da sua prática docente, também exige uma permanente 

formação" (1999, p. 90).  

A relação professor-aluno é algo fundamental no processo da aprendizagem. O professor 

precisa conhecer os seus alunos, saber das suas limitações e ajudar no processo do 

conhecimento. Mas na prática, dentro do sistema educacional que temos hoje, essa interação 

professor-aluno fica cada vez mais limitada. O professor sobrecarregado com várias turmas e 

alunos não consegue dar essa atenção particular que a aprendizagem necessita. Isso 

transforma o professor em vez de um educador em um mero repetidor dos conteúdos já 

estabelecidos nos currículos escolares.  

Sendo assim, mesmo sabendo das dificuldades e limitações que os professores 

enfrentam diariamente, percebemos a sua importância dentro da sala de aula, e claro dentro 

do processo educacional. Assim como diz Cury: 

 

Os educadores, apesar das suas dificuldades, são insubstituíveis, porque a 

gentileza, a solidariedade, a tolerância, a inclusão, os sentimentos altruístas, 
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enfim todas as áreas da sensibilidade não podem ser ensinadas por máquinas, 

e sim por seres humanos. (CURY, 2003, p. 65). 

 

 

Uma das principais questões que norteiam os atuais educadores e principalmente os 

recém-formados é com relação às novas práticas e métodos para diversificar as aulas e os 

conteúdos, buscando fugir do velho sistema tradicional. E o estágio serve como um laboratório 

para esse professor, ali ele tem a oportunidade de “testar”, “criar”, “inovar” velhas práticas, 

transformando o método de ensino, por esse motivo a importância de passar por essa 

experiência e não apenas isso, dar valor ao estágio, assim como afirma Rego: 

 

O estágio deve ser uma experiência criativa e enriquecedora para o futuro 

professor. E não, um espaço onde vai reproduzir na prática. ensinar não é, 

apenas, transmitir conhecimentos; é fazer do aluno o agente da construção de 

seu próprio saber e de sua prática social. Cabe ao professor prover as 

experiências adequadas e necessárias e orientar os alunos na vivência dessas 

experiências. (REGO, 1992, p. 40). 

 

 

 Essas informações foram essenciais durante a elaboração da oficina, pois foi a partir 

delas e de outras que não citamos aqui que conseguimos não apenas aplicar uma oficina, mas 

contribuir para o conhecimento dos alunos e, principalmente, para nossa formação como 

futuros professores.  

No final de cada dia, foi feito um feedback com os alunos, com a intenção de saber os 

pontos positivos e negativos daquele dia, e quais as sugestões que esses teriam para melhorar 

a oficina.  Essa foi uma metodologia bastante interessante, pois não só deram aos alunos a 

oportunidade de avaliar nossa prática como professores, mas também ofereceu uma 

oportunidade de eles participarem na elaboração da oficina. Partindo desses posicionamentos, 

conseguimos mudar algumas práticas que anteriormente jugamos ser positivas, mas que não 

seriam tão aceitas pelos alunos. A sala de aula é um espaço de diálogo entre o professor e o 

aluno, um ambiente de conversa e, portanto, interação, melhorando assim todo o processo de 

ensino e aprendizagem.  

 
 

Considerações finais 
 

 

Partindo dessas afirmações, a experiência vivenciada através da oficina contribuirá para 

nossa prática docente, os erros, os acertos, a interação com os alunos, tudo faz parte da função 

do professor. Não é apenas “passar” um conteúdo é transmitir conhecimento e ajudar no 

processo da aprendizagem. O aluno precisa enxergar o professor não como uma autoridade, 

mas sim como um orientador, pois assim como uma bússola orienta o navegador no oceano, o 

professor orienta o aluno para um horizonte de conhecimento.  
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Como mencionado anteriormente o estágio é como um laboratório, e como tal teve erros 

e acertos, o que é normal dentro da função de ser professor.  O que fica de experiência é a 

tentativa de aprender com os erros, e melhorar ainda mais os acertos, tornando o método de 

ensino cada vez mais didático e atrativo para os alunos.  

Em suma passar por essa experiência dentro do estágio, ainda durante a graduação é 

algo significativo para quem deseja se tornar um educador. Vivenciar as dificuldades das 

escolas, a falta de estrutura, a sobrecarga de aulas e alunos, pouco tempo para trabalhar, 

enfim o professor precisa aprender a driblar essas dificuldades, e assim melhorar não só sua 

prática docente, mas principalmente sua interação com os alunos. 
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Resumo: Essa pesquisa foi desenvolvida na comunidade Negra de Palmital. Buscou-se 
registrar através de narrativas orais e documentos presentes na comunidade, parte das 
memórias referentes a manifestações do catolicismo por esses sujeitos. A religião católica em 
Palmital foi apresentada nos fragmentos orais, enquanto prática tradicional, sendo sua origem 
imprecisa na localidade. Os aspectos narrados são oportunos para compreender a religião 
católica enquanto manifestação cultural que revela objetivos ideológicos, com singularidades e 
estratégias, desenvolvidas para corroborar na afirmação identitária do grupo, naquele 
território. 
 
Palavras-chave: Comunidade Negra; Religião Católica; Identidade. 
 
 
 
Introdução  

 

O estudo teve como metodologia a História Oral, sendo Portelli (2010) a base de 

sustentação teórico-prática. Foram consultados os estudos de Geertz (2008) sobre “descrição 

densa” e o fazer etnográfico. Recorremos as discussões oportunizadas pelo mesmo Geertz 

(2008) em relação ao tema cultura. Sobre memória, envolvemos Halbawchs (1990) nos debates. 

Quanto a questão da identidade, optamos, na fundamentação, em Woosward (2014) e Hall 

(1996; 2003).  

A comunidade negra de Palmital, está localizada a 18 km da sede do município de 

Caetité, Estado da Bahia, onde residem aproximadamente 80 habitantes. Nesse estudo, as 

narrativas de Palmital, estruturaram suas memórias, fazendo surgir resquícios de sofrimento 

em tempos passados nessa localidade, alertando para a fome, miséria, humilhações. De início, 

houve surpresa por parte desse pesquisador, tendo em vista que nas observações preliminares 

não foi encontrado indício que permitisse atentar para tal situação; fomos traídos pela 

infraestrutura atual da localidade, detentora de (internet, energia elétrica)1. 

Não foi delimitado recorte temporal para esse estudo; no entanto, características 

coletadas por meio da oralidade, caso da idade dos narradores, o ano de construção da igreja 

na localidade, palavras mencionadas, caso de “mindinhos”, “sem civilidade”, “fraquim”2, nos fez 

supor não apenas sofrimento devido à miséria, mais também de luta contra a imposição 

elitista, preconceituosa e de segregação local presente. Aparenta-se que os moradores dessa 

                                                           
1 O parêntese é para destacar a ausência de outros recursos, tais como escola, água tratada, quadra 
poliesportiva, posto médico, questões as quais este pesquisador não se atentou no contato inicial. 
2 O efeito itálico destaca que, são palavras originais do vocabulário da localidade. 
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comunidade enfrentaram questões de ordem econômica, sendo sutilmente envoltos a 

preconceito racial e social.  

É ensinado pelo filosofo Foucault “Onde há poder há resistência” (1988, p. 91).  Desse 

modo, algumas características registradas no caderno de campo, foram oportunas para eu 

definir qual caminho seguir e, como lidar com as inquietações. Atentamos para as memórias 

edificadas, caso da igreja, que ocupa o centro desta comunidade, local de variadas 

manifestações do catolicismo. Considerando que o catolicismo nessa comunidade é uma ação 

cultural, propomos interpretar seus significados, recorrendo às narrativas, e estudo 

interpretativo dos símbolos. Quanto ao conceito de cultura, Geertz nos informa: 

 

O conceito de cultura que eu defendo [...] é essencialmente semiótico. 

Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias de 

significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a 

sua análise; portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, 

mas como uma ciência interpretativa, à procura do significado. (GEERTZ, 2008, 

p. 04) 

 

Seguindo o autor supracitado, a cultura é formada de signos aos quais tem 

representação ou significado para o ser humano, seja os signos falados ou não, tais signos são 

elaborados pelos individuo, o que os torna, possíveis de ser interpretado, caso da religião. Nesse 

estudo, relativa a essa comunidade negra, representações e significados do catolicismo podem 

trazer considerações quanto às identidades dessas pessoas, sendo que, o processo histórico 

dessa comunidade é narrado sobre vias da miséria e exclusão, provavelmente ouve 

resistências, de diferentes formas. 

 

O catolicismo em Palmital nas primeiras décadas do século XX 

 

Durante nossas visitas e buscas por documentação em Palmital, tivemos o contato com 

um documento referente à construção da igreja da localidade no ano de 1922, bem como o ano 

de celebração da primeira missa, 1926. Em contato com esse registro, observamos que a 

comunidade possivelmente concretizou sua sede para os cultos do catolicismo no período de 

1922-1926, apesar de supor a prática do catolicismo ali desde tempos anteriores. Tal 

documento é transcrito abaixo: 

 

Capela de Palmital feita no ano de 1922 a primeira missa no dia 09 de agosto 

de 1926 setembro por Mosenhor Luis Pinto Basto3, êle hospedou em casa do 
finado Antônio José de Souza. 

Sendo Capelão o Sr Martiniano José de Souza 

Caetité, 4 de julho de 1988 cuidado para não perder·. 

                                                           
3 Monsenhor Luís Pinto Basto foi fundador do colégio São Luís Gonzaga durante o Bispado de Dom Manoel 
Raimundo de Melo (1915-1925). 
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Nesse documento, é necessário observar dois aspectos: 1) longo período entre a 

construção da Igreja de Palmital e a primeira missa; e 2) presença de uma liderança religiosa, 

o Capelão Sr. Martiniano, esse que, por vez, aparece na memória de todas as pessoas mais 

idosas dessa comunidade que mantivemos contato. Interessante observar que, entre 1922 ano 

de criação da igreja, e a primeira missa em 1926, temos exatamente quatro anos de intervalo, 

tempo razoavelmente longo para a primeira celebração, já que a igreja estava erguida. É 

provável que cultos católicos na comunidade ocorressem mesmo sem a presença de um padre. 

A diocese de Caetité, durante esse período, passava pelo processo de implantação, sendo 

escassos os recursos humanos e poucos os sacerdotes para realizar as pregações nas 

comunidades. De acordo com Pina e Silva, “a Igreja Católica expressa sua territorialidade, 

através de seus objetivos (difusão da Fé), mios (Clero e Templos) e estratégias (ações de 

interação Igreja-Sociedade) ” (2013, p. 75), em outras palavras, os autores chamam atenção 

para as estratégias adotadas pelo Bispado local para levar a fé católica até os mais remotos 

locais, possibilitando o contato maior entre ambos os meios. 

O segundo Bispo, Dom Juvêncio Britto, pareceu apresentar as mesmas preocupações, 

como pode ser entendido na contribuição a seguir de Matos: “Pelos registros deixados, D. 

Juvêncio se apresentava como um bispo muito atento às questões pastorais, à formação do 

clero, ao patrimônio das igrejas e capelas da Diocese e principalmente as questões sociais que 

envolviam seus fiéis [...]” (2013, p. 96). Ainda que as condições fossem difíceis, esses 

sacerdotes, tiveram o cuidado de dar atenção à comunidade caetiteense, bem como de toda a 

paróquia, ainda que de forma indireta, por meio de lideranças. 

 

Memórias dos festejos católicos tradicionais de Palmital 

 

Parece que Martiniano José de Souza aparenta aproximação com o clero local, como 

evidenciei anteriormente, o fato de alguém disponibilizar hospedagem na residência, denuncia 

relações próximas. O fato de Martiniano aparecer na documentação enquanto Capelão4 

demonstra sua liderança sacerdotal dentro da comunidade, responsável por celebrações, 

pregações e organização da igreja da comunidade, compreende-se esse sujeito enquanto uma 

tradição. Para Mendes, “tradição é algo que é transmitido, dito, contado, recriado, inventado, 

de geração a geração, através da memória” (2004 p. 56). 

Ainda sobre essa tradição, Galdino José de Souza nos informa: 

 
[...] os cabicera da igreja era o finado Martin, primeiramente o finado Martin, 

dispois ficô o finado Zé Leite no lugá do finado Martin. Era o genro do finado 

Martin, né?! Então, foi ele é que ficô no lugá tomano conta da igreja, aí ficô 

                                                           
4 Padre incumbido de realizar missa em capela ou que dá assistência espiritual em regimentos, militares, 
hospitais, escola, etc. (vide Aurélio). 
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muitos, muitos anos, né?! mais quem mais assumiu a igreja ali foi outro, o 

finado Martin e o finado Zé Leite, é, e daí pra cá ficô esses mais novos.5 

 

Nessa passagem, o entrevistado desenvolve sua narrativa com relação ao que diz ter 

conhecido, mencionando várias lideranças na comunidade, no entanto, a idade denuncia que 

Galdino de Souza não fez parte desse provável contexto de 1922-1926, sua lembrança decorre 

da transmissão oral6. Por força das memórias o narrador, informa que o líder procurou manter 

as pessoas dessa comunidade unidas em torno da fé católica, e preparando os mais novos, 

para assumirem a missão evangelizadora e a liderança religiosa em Palmital, como relembra o 

senhor Galdino: 

 
As festa muito bom, muito bom pruque tinha muito movimento. Hoje... hoje 

quero dizê que a visto era um movimento, assim, que dava gosto cê ir nessas 

festa, né?!, pru... pruque chamava a atenção da comunidade que chegava  o 

movimento, pruque antigamente o movimento era tudo mais diferente do que 

hoje, né?! Hoje tem movimento assim, mais nán é cumo era antigamente, tem 

grande diferença, ali todo mundo católico, todo mundo sabia rezá, né?! E hoje 

pá podê rezá tem que tá ensinando, se não tivé um livro pá tá oiano ele nám 

sabe rezá, então eu cridito que antigamente todo mundo sabia rezá, quando um 

começava, todo mundo continuava a mesma coisa, nám tinha diferença 

nenhuma, era muito, muito bom.7  

 
 

Palmital parece ter, desde tempos imprecisos, uma tradição no tocante ao catolicismo, 

sendo que esses ensinamentos religiosos eram repassados às gerações seguintes, perceptível 

no relato de Galdino Santos, que afirmou ter vivido esse período que descreve como “muito 

bom”. A questão do bom, como assim narrou, é expressão da satisfação em lembrar os cultos 

da religião católica e o lazer durante essas celebrações, organização comunitária que permite 

atentar para, a possível identidade justificável em tradições pela religião católica na localidade. 

Recorrendo as contribuições de Homi Blabla (1998), este autor salienta: 

 

As diferenças sociais não são simplesmente dadas à experiência através de uma 

tradição cultural já autenticada; elas são os signos da emergência da 

comunidade concebida como projeto – ao mesmo tempo uma visão e uma 
construção – que leva alguém para “além” de se para poder retornar com um 

espirito de revisão e reconstrução, aso condições políticas do presente. (BLABLA, 

1998, p. 22). 

 

 

Homi Blabla nos faz compreender a cultura enquanto um elemento fundamental na 

definição ideológica dos indivíduos. Nessa pesquisa, foram rememoradas as celebrações do 

novenário no mês de maio a Nossa Senhora da Conceição8, culminando no dia 31 do mesmo 

mês, momento em que a comunidade realizava o ponto chave dos novenários com a procissão 

                                                           
5 Galdino José dos Santos. Entrevista concedida em 01/11/2015. 
6 Para os limites desse texto, evitarei discutir teoricamente tradição oral, é interessante observar que os 
conhecimentos produzidos aqui, são oriundos da tradição oral. 
7 Galdino José dos Santos. Entrevista concedida em 01/11/2015. 
8 Santa padroeira do lugar. Informação contida em relatório de campo.  
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e celebração da última novena, como relata P9: “Da casa do antigo morador Antônio de Zé Leite 

até a praça da igreja, acendia-se fogueiras nesse trajeto, pois não tinha energia na comunidade 

para iluminar o trajeto da procissão, que ao chegar à igreja realizava a novena e o leilão”10. 

 

“O povo aqui era muito falado [...] nan via bem, nan conhecia o pessoal aqui”: algumas 
palavras sobre identidade em Palmital 

 

Nos ensinamentos de Geertz, o estudo de símbolos em uma religião é indispensável, por 

conter justificativas que estão emersas ao social e seus ideários. 

 
O estudo antropológico da religião é, portanto, uma operação em dois estágios: 

no primeiro, uma análise do sistema de significados incorporado nos símbolos 

que formaram a religião propriamente dita e, no segundo, o relacionamento 

desses sistemas aos processos socioestruturais e psicológicos. A pouca 

satisfação que venho obtendo com grande parte do trabalho antropológico social 
contemporâneo sobre religião provem não do fato de e se preocupar com o 

segundo estágio, mas do fato de negligenciar o primeiro e, ao fazê-lo considerar 

como certo aquilo que precisa ser elucidado. (GEERTZ, 2008, p. 91) 

 

As narrativas, bem como os registros do caderno de campo, informam alguns símbolos 

católicos da localidade, a padroeira do lugar, dias de festa religiosas, os participantes. É notório 

que a estrutura discursiva dos fragmentos analisados, apresentam posicionamentos 

individuais, fazendo imaginar outros sujeitos envolvidos, sendo indícios de um possível 

pertencimento de quem narra, é criado um discurso de grupo, por meio de uma memória 

individual. Nas palavras de Halwbachs, 

 

Se essas duas memórias se penetram frequentemente; em particular se a 

memória individual pode, para confirmar algumas de suas lembranças, para 

precisá-las, e mesmo para cobrir algumas de suas lacunas, apoiar-se sobre a 

memória coletiva, deslocar-se nela, confundir-se momentaneamente com ela; 
nem por isso deixa de seguir seu próprio caminho, e todo esse aporte exterior é 

assimilado e incorporado progressivamente a sua substância. A memória 

coletiva, por outro, envolve as memórias individuais, mas não se confunde com 

elas. (1990, p. 36). 

 

Segundo Joaquim Francisco de Paula, os moradores de Palmital eram vítimas de 

preconceito, descaso e indiferença. Ele informa que existiam chacotas ou afirmações 

desrespeitosas. Esse tipo de agressão certamente tinha objetivos sendo um dele, abalar 

psicológico e moral daquelas pessoas, a fim de inferiorizá-las, como evidencia a seguir. 

 

O Palmita aqui [...] é muito falado, o pessoal muito fraquin, nám tinha recurso 

pra nada, o pessoal nám tinha disposição cumo tem hoje. Hoje as pessoas ficô 

mais [...] civilizado, mais antigamente nám tinha esse cumo tem hoje não, aqui 

no Palmita todo mundo era atrasado, você via, [...] ah, é assim [...] vô dizer o 

seguinte, tinha as pessoa de fora que conhecia o Parmita, mas nám conhecia, 

                                                           
9 O autor dessa narrativa não autoriza que seu nome seja divulgado, por questões éticas, optamos por 
identifica-lo com a letra P, relativo ao sobrenome (Paula), comum na localidade de Palmital. 
10 A documentação é referente ao relatório de campo elaborado entre os anos de 2013 a 2016. 
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nám via bem os pessoal, hoje não [...] e era tão desacreditados que, assim, 

enquanto tinha as pessoas de fora lá, até surria do pessoal daqui [...].11  

 

O narrador recorre, a uma palavra que destaca a frustação do povo de Palmital, a falta 

de civilidade perante o contexto exterior do lugar, julgados pelos aspectos econômicos, raciais, 

e provavelmente pelo seu modo de vida em Palmital. O narrador denuncia discriminação, 

quando diz “cunhicia o Parmita mais nám cunhicia, nám via bem os pessoal”12. O senhor 

Joaquim faz entender, que os sujeitos negros daquele espaço não gozavam de prestigio social 

perante as vizinhas comunidades. 

Informações próximas ao anterior aparece no testemunho de Gaudino José de Souza, 

ex-morador de Palmital, que nos informa sobre a seguinte realidade: 

 

A gente tamen cumeçô assim, trabalhano de dia de serviço mais meu pai, pegava 

impreeita, né?!, e nóis tinha que ajudá ele, nóis não teve estudo pru’risso, pá 

ajudar o véi. Meu pai zela dos outro irmão, né?! Dos outro irmão pruque não 

tinha condição, pruque vivia do dia de serviço e a gente tinha fazer, como diz o 

caso. As veis a gente era fraquinho e dependia do dia de serviço, daí pro diante, 

aí cumeçô a vidinha nossa sempre nisso aí, nóis sempre trabaiamos pros outros, 

vivemos a vida... éeee [...] uma vida de mindingo mesmo; hoje é que a gente, se 

fô fala isso a gente ignora, né? mais a gente foi cumeçado assim, chamava nóis 

de mindingo.13 

 

O mendigo, termo que denominava pessoas muito pobres já nas primeiras décadas do 

século XX em Caetité, era muito usado por setores elitistas da sociedade local, permanecendo 

em tempos posteriores. Vale observar é que as pessoas de Palmital eram tidas como mendigos 

e, ao mesmo tempo, eram requisitadas para trabalhar. Aos olhos de parte e em parte, eles eram 

desvalorizados ao passo que eram aceitos para prestarem algum tipo de trabalho, como pode 

ser percebido durante as narrativas. 

Ao que nos ensina Hall, as narrativas são elementos justificáveis a uma dada identidade, 

a orientação desse autor, consiste em destacar o sujeito que narra, e como são desenvolvidas 

essas narrativas, ricas em significados práticos e singular, com o propósito de justificar o 

pertencimento a uma determinada cultura, narrar é também afirmar uma identidade: “[...] as 

identidades culturais são pontos de identificação ou sutura, feitos no interior dos discursos 

culturais e da história” (1996, p. 70).  

Em Palmital, os sujeitos desse estudo, são enfáticos quanto a seu cotidiano religioso 

enquanto tradições, envoltas aos diversos ritos católicos, hesitam por constância o processo 

histórico da comunidade, deixando a entender, a importância da religião na delimitação do 

espaço físico e social dessa comunidade.  

                                                           
11 Joaquim Francisco de Paula. Entrevista concedida em 04/10/2015. 
12 Idem. 
13 Gaudino José de Souza. Entrevista concedida em 01/11/2015. 
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Os sujeitos da comunidade negra de Palmital apresentam em seus relatos 

posicionamentos bem característicos de suas ações naquele território, bem como, permitem 

compreender suas vivencias para além dos limites da comunidade. Recorrendo a Woodward 

(2014) é plausível pensar, em uma identidade que faz a inclusão dos sujeitos, em meio ao seu 

próprio reconhecimento, forjada em supostas semelhanças. Hall (2003) define isso, enquanto 

a identidade do sujeito sociológico, por ser formada na relação sujeito sociedade, com destaque 

para símbolos e valores. 

 

Considerações finais 

 

Os símbolos católicos dessa localidade apresentam particularidades que, envoltas ao 

processo histórico do lugar, permite compreender sujeitos de diferentes gerações contribuindo 

para forjarem o espaço dessa comunidade, sendo as tradições vinculadas ao catolicismo um 

recurso. Os sujeitos de Palmital identificaram por meio de sua relação para com outros, 

sistemas de imposição e tentativa de privação de suas liberdades, resistiram e, com estratégias 

identificadas nessa relação com outros, projetou-se a comunidade em ações aparentemente 

sutis, caso das tradições. Compreendem-se ações dinâmicas no território; significados, 

objetivos, metas, Histórias, que permite compreender seus caminhos para se alto afirmarem 

enquanto Negros, daquele território. 
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Resumo: O presente trabalho trata da importância das quadras populares, no contexto da 
cultura, a partir da análise do livro La Detrás Daquela Serra: quadras e cantigas populares 
(2013), do autor Marco Haurélio, que produziu um texto colhendo variadas expressões 
culturais, através da tradição oral, buscando abordar o cotidiano de sujeitos sociais 
sistematicamente postos à margem da sociedade, e por muito tempo considerado sem história. 
Procura-se, através dos teóricos e do autor pesquisado enxergar experiências e ações do dia a 
dia desses povos simples que mesmo sendo vítimas de preconceitos, têm muito a nos ensinar. 
  
Palavras-chave. Cultura; História Oral; Quadras populares. 
 
 
 

Na nossa sociedade há inúmeras formas de demonstrações culturais, que trazem 

consigo grandes riquezas de conhecimentos que são constituídos por ideias e diferentes modos 

de visões. Se a História estuda as mudanças e permanências, as trajetórias coletivas, e a 

relação passado presente, podemos dizer que desempenha papel importante para que esses 

saberes, esses conhecimentos passados de geração em geração, não se percam ao longo dos 

processos históricos. 

 Muitos não dão importância ao passado, principalmente alguns alunos em sala de aula 

na disciplina História, pois consideram esse passado como coisa velha ultrapassada e morta, 

no entanto podemos conhecê-lo por meio dos vestígios, marcas, rastros deixados pelos homens 

que viveram em épocas anteriores. É trabalho de os historiadores “reconstituir” a história 

usando essas pistas disponíveis, as chamadas fontes históricas. 

Aqui nesse trabalho vamos falar um pouco sobre as fontes orais; elas foram colhidas 

através de depoimentos de pessoas sobre os diferentes assuntos pertinentes a essa pesquisa. 

É interessante esse tipo de fonte porque podemos perceber as emoções por meio da fala dos 

entrevistados. Segundo Portelli “a História Oral e as memórias não nos oferecem um esquema 

de experiências comuns, mas sim um campo de possibilidades compartilhadas, reais ou 

imaginárias” (ALMEIDA; KOURY, 2014, p. 201). 

Analisando a citação exposta, por meio da oralidade podemos perceber a vida cotidiana, 

“experiências vivenciadas pelos sujeitos sociais” (SANTOS, 2014), das pessoas comuns, que 
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antes eram invisibilizadas, permitindo-nos ver laços de amizades e vizinhanças, conflitos, e 

meios de distração, muitas vezes fugindo da vida dura em que o homem simples em alguns 

casos se encontrava. Assim eles forjam suas sobrevivências por meio de sua cultura 

expressando de forma sútil suas labutas diárias. Para Roberto da Matta, cultura pode ser 

entendida como conceito chave para a interpretação da vida social, “(...) a maneira de viver 

total de um grupo, sociedade, país ou pessoa. Cultura é (...) receituário, um código através do 

qual as pessoas de um dado grupo pensam, classificam, estudam e modificam o mundo e a si 

mesmas” (1981, p. 2). A oralidade contribui para deixar marcas do passado:  

 

A História Oral produz narrativas orais, que são narrativas de memória. Essas, 

por sua vez, são narrativas de identidade na medida em que o entrevistado não 

apenas mostra como ele vê a si mesmo e o mundo, mas também como ele é visto 

por outro sujeito ou por uma coletividade. (SILVEIRA, 2007, p. 41) 

 

 

Nos últimos anos vem crescendo certa preocupação para manter a memória histórica, 

como parte do patrimônio cultural. Preservar o patrimônio é uma necessidade cidadã, “implica 

reconhecer que, como cidadãos, temos o direito à memória, mas também o dever de contribuir 

para a manutenção desse rico e valioso acervo cultural de nosso país” (LE GOFF, 2002, p. 140). 

A memória histórica é prática muito importante para formar a identidade cultural de uma 

região. 

O texto intitulado “História oral e memórias, entrevista com Alessandro Portelli” nos 

apresenta um fragmento interessante, para compreendermos a importância da oralidade, 

mostrando a forma como muitos sujeitos ficaram esquecidos pela historiografia. 

 
- Uma coisa que a História Oral pode ver, que todos os arquivos e a História 

convencional não veem, é precisamente a vida cotidiana. Por exemplo, sobre a 

história das mulheres, a história da família, a história da casa, do espaço 

doméstico, ou seja, são coisas que só podem ser tocadas por meio das fontes 

orais, ou que se tocam melhor com as fontes orais. (ALMEIDA; KOURY, 2014, p. 

203). 

 
 

Como sabemos ao longo dos anos a história oral não tinha reconhecimento e valor 

histórico para os trabalhos científicos, assim por muito tempo esses povos que não eram 

letrados ficaram menosprezados, considerados povos sem história; hoje com a ampliação das 

fontes temos inúmeros trabalhos com grande credibilidade, produzido sobre vivencias e 

experiências cotidianas desses povos, como Portelli, expressa acima.  

A história oral apresenta a realidade do povo, suas ideias, sentimentos, modos de viver 

de uma localidade, elementos esses que são muito importantes na formação identitária de uma 

comunidade. Nessa linha de pensamento Michael Pollak o modo mostra como as memórias 

subalternas aparecem contradizendo a memória nacional. 

 

Ao privilegiar a análise dos excluídos, dos marginalizados e das minorias, a 

história oral ressaltou a importância de memórias subterrâneas que, como 
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parte integrante das culturas minoritárias e dominadas, se opõem à 

"Memória oficial", no caso a memória nacional. (1989, p. 02). 

 

 

Ultimamente as “pessoas simples” foram introduzidas como objeto de estudo histórico 

pelos historiadores que passaram a contemplar esses sujeitos sociais que viviam excluídos, 

sempre à margem da sociedade, a fim de mostrar outra realidade social e, desse modo, muitos 

trabalhos acadêmicos estão dando voz e vez a esses indivíduos.  

 
(...) A Sociedade contra o Estado, explicar as sociedades primitivas dizendo o 

que lhes falta (o “sem”) é manter, implicitamente, como modelo explicativo, a 

nossa sociedade, e como sociedade plena isto é, com escrita, com mercado, com 

Estado e com história. (CHAUÍ, 2008, p. 120-121) 

 

Percebe-se nesse trecho que há uma tentativa de sepultar os conhecimentos dessas 

sociedades tradicionais, aqui apresentadas, às vezes por acreditar que falta algo. Essa negação 

também aparece na cultura oral popular. A não caligrafia entre os sujeitos simples, faz com 

que as culturas e saberes caiam no esquecimento sem o devido reconhecimento. 

Iremos analisar o trabalho do professor Marco Haurélio, um trabalho regional, a partir 

das quadras populares em que são tão bem cantadas por homens e mulheres simples do 

campo, que sofreram com a discriminação e a incompreensão das suas tradições. Nesse 

contexto, inserem-se esses sujeitos possuidores de costumes, valores e emoções, ponto chave 

desse trabalho. 

A presente pesquisa parte do ponto de vista de interpretação histórica, que trata os 

sujeitos sociais na condição de pessoas simples como agentes históricos. As cantigas e quadras 

populares, aqui contadas, revelaram vivências locais e comunitárias entre pais, filhos, avós, 

netos, amigos, vizinhos.  

Na cultura popular existem inúmeras ideias, princípios e valores transmitidos através 

da linguagem simples, o ser humano sempre teve a necessidade de se comunicar, e também 

de mostrar o que é importante no seu mundo, mas como sabemos as classes dominadoras 

sempre tentam colocar algumas culturas que julgam mais importante para predominar, 

fazendo com que o peso do esquecimento abafe algumas dessas manifestações. Decorrente 

desse fato temos, uma sociedade juvenil que pode apresentar os seguintes traços, sem 

identidade cultural, não se sente pertencente a um grupo, sem personalidade e sem noção de 

cidadania. 

Há necessidade da escola brasileira, procurar, introduzir o estudo de comunidades e 

seus saberes, às crianças ainda bem pequeninas para que elas cresçam aprendendo da melhor 

forma possível a realidade da sua sociedade, e a valorizar acima de tudo a sua cultura.   Se 

sempre predominou a cultura do colonizador, os reprimidos, no entanto resistiram, através da 

cultura oral, contada por anciãos, idosos com uma enorme bagagem de experiências dentro da 

comunidade, garantindo o respeito e a admiração dos outros. 
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Em comunidades tradicionais muitos conhecimentos do mundo são expressos através 

de músicas, cantigas de roda, produção de cerâmicas, rendas, e religiosidade, essas expressões 

são divertidas e prazerosas, entre elas destacamos as quadras populares e adivinhas. 

As quadras populares são formadas de quatro versos rimando normalmente a 2ª com a 

4 ª linha, inserida no Brasil pela cultura europeia nos séculos XIV, ganhando outros sentidos 

e se tornando popular com o passar dos tempos nas sociedades tradicionais, que inseriram 

elementos do seu cotidiano e localidade, buscando a valorização e preservação de sua cultura. 

A identidade de um indivíduo é construída a partir do momento em que ele assume e faz parte 

de um determinado grupo social, sendo dessa forma “a identidade social é vista como algo que 

está relacionada aquilo que o indivíduo atribui de forma positiva a um grupo de referência, 

com o qual partilha satisfatoriamente os valores e as tradições” (Maria Salete Joaquim apud 

REIS, 2009, p. 03).  

As pessoas que reconhecem sua identidade têm uma melhor capacidade para lidar com 

as diferenças, e contribuir com os grupos desmistificando os preconceitos. Construir uma 

identidade na sociedade brasileira não é uma tarefa fácil, pois o processo civilizador, ao longo 

da história do Brasil, vem revelando e impondo uma condição de inferioridade para a população 

mais carente, influenciando negativamente na vida das pessoas. 

 O autor que vamos analisar é o poeta popular Marco Haurélio, que pesquisa nosso 

folclore, e faz um trabalho pela região ouvindo e transcrevendo as quadras populares que 

estavam espalhadas nas cabeças dos povos. Nascido em Ponta da Serra, município de Riacho 

de Santana, interior da Bahia, presenciou desde sua infância a cultura popular da região, tais 

como: vias sacras, reisados, procissões, festas de padroeiros e queimas de Judas. Documentou 

essas práticas e costumes, resultando na produção de um livro de memória, “La detrás daquela 

serra quadras e cantigas populares”. O livro é composto por adivinhas rimadas, cantigas 

natalinas, ilustrações, entre outras.  

Na primeira quadra do livro, está explicito as relações de vizinhanças e amizades, nas 

duas últimas linhas a pergunta se alguém está bem e manda lembranças. Isso é típico da 

nossa região e faz parte do nosso cotidiano, além de ser uma qualidade que nossos 

antepassados querem nos passar, ensinando-nos a ser atenciosos com os outros.  

 

Sai letra ji,                 A 

Sai na janela.            B 

Sua mãe está boa?     C 

Dê lembrança a ela.   B 

(HAURÉLIO, 2013, p. 8) 

 

 

A seguir, mostra-nos o dia a dia das famílias simples, o labor diário, as dificuldades e 

trabalhos pesados, que eram executados nessas sociedades. 

Peneirei fubá,            A 

Fubá subiu.              B 
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Tornei peneirar,         A 

Fubá caiu.                 B 

(HAURÉLIO, 2013, p. 9) 

 
 

Na próxima quadra, referindo-se ao casamento. Fala das famílias que até os dias atuais 

criam e educam os filhos desde criança para o casamento, instruindo-os para seguir a história 

dos seus pais. Casar, ter filhos e ser um homem casado na sociedade conservadora era 

sinônimo de respeito, e muitos acreditavam que ter um bom casamento era ter sorte. 

 
Laranja doce, 

Abacaxi do norte, 

Casei com ela, 

Não tive sorte. 

(HAURÉLIO, 2013, p. 9) 

 

Assim, a quadra mostra muitos elementos da cultura, temos aqui elementos alimentares 

como a bananeira, que é uma planta muito cultivada na região, de grande importância na 

alimentação, e também elementos de sentimentos abstratos como a dor da saudade, que nos 

faz chorar quando alguém querido vai embora. 

 

Chora bananeira, 

Bananeira, chora. 

Chora, bananeira, 

Que eu já vou embora. 

(HAURÉLIO, 2013, p. 9) 

 

 

Outo ponto relevante muito apresentada nas quadras é o valor do amor. Podemos 

verificar na estrofe abaixo, que compara a beleza celeste especialmente às estrelas, 

engrandecendo o sujeito e em seguida a mãe, e a namorada como pessoas valiosas na vida. 

 

Lá no céu tem três estrelas, 

Todas três emparelhadas. 

Uma é minha, outra de mãe,  

E a outra da namorada. 

(HAURÉLIO, 2013, p. 17) 

 
 

O trecho abaixo menciona o cavalo, um animal que se tornou muito comum aqui na 

nossa sociedade, ele é usado nas mais diversas atividades rotineiras que vão do transporte até 

trabalhos mais pesados como arado, moagem e outros, aqui também expõe alguém esperando 

e, apesar da demora, ainda tinha esperança de chegar alguém estimada e amada. 

 

Amarrei o meu cavalo, 

Amarrei às nove horas. 

Esperando o meu benzinho, 

Meu benzinho, até agora.... 

(HAURÉLIO, 2013, p. 38) 
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 Por driblar os impasses da vida simples e difícil, muitos homens casados e rapazes 

pertencentes às camadas empobrecidas da região, viam-se obrigados a procurar sustento e 

melhores condições de vida, deslocando-se para outros lugares. Muitas emigraram para São 

Paulo na esperança de encontrar maiores oportunidades de trabalho, pois suas condições de 

sobrevivência eram precárias, como mostra alguns romances regionais. Na pesquisa das 

quadras também aparece essa realidade, muitos tinham a esperança de conseguir juntar 

dinheiro e retomar a sua terra natal. 

 
Vou-me embora para São Paulo 

Trabalhar, ganhar dinheiro. 

Comprar tesouro de ouro 

Pra cortar o seu cabelo. 

(HAURÉLIO, 2013, p. 45)   

 

 

Uma influência refere-se ao papel da religião, também de cunho social, que é passado 

nas quadras de maneira descontraída, juntamente com elementos tradicionais rotineiros. A 

estrofe abaixo mostra a importância de Deus para o homem, seu poder e a grandiosidade de 

Deus, pois mesmo sem haver reciprocidade de sentimento, uma relação haveria de dar certo e, 

iria-se viver bem.  

Você diz que não me quer, 

Pensando que vou morrer. 

Sem você eu vivo bem, 

Sem Deus não posso viver. 

(HAURÉLIO, 2013, p. 40) 

 

 
Como mencionado acima, a religiosidade nas culturas tradicionais e suas devoções são 

muito fortes, ficando explicita a importância do dia santo. Muitos desses dias considerados 

“grandes”, são guardados de acordo a sua crença. Na quadra expõe um dia de sexta-feira da 

paixão, dia santo que é um grande feriado religioso comemorado pelos cristãos, como símbolo 

do dia da morte de Jesus Cristo, guardado com muito respeito e faz parte das festividades da 

Páscoa. Neste dia não é costume bater ou machucar ninguém na tradição cristã católica, por 

se assemelhar a quem crucificou Jesus Cristo. O requeijão é um alimento produzido do leite 

que é avaliado alimento reforçado para algumas pessoas, acompanhado do café; entendemos 

também que esse é um dia de jejum, de comer alimentos leves. Nesse contexto percebe através 

da leitura dessa quadra, que a mãe acabou desrespeitando o dia santo, dando uma grande 

surra em um dia precisamente proibido pelo calendário cristão.  

 
Minha mãe me deu uma surra 

Sexta-feira da paixão: 

Não foi surra não foi nada, 

Foi café com requeijão. 

(HAURÉLIO, 2013, p. 33) 
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Através desse trabalho, o autor Marco Haurélio pode dar visibilidade à cultura das 

pessoas simples, e sua sabedoria, por meio de quadras, advinha entre outros, e como as 

mesmas passam para nós como grandes ensinamentos. 

É possível, portanto, identificar a importância da influência do folclore nessas 

comunidades, as lendas, os provérbios as advinhas, que não só chamam a atenção das 

crianças como também de todo o público e suas manifestações estão presentes em todo o nosso 

país. A advinha desperta o interesse, além de ser desafiante para todos. No livro La detrás 

daquela serra quadras e cantigas populares, temos algumas advinhas que contém elementos 

rotineiros das pessoas da localidade:  

 

São dois irmãos só no nome, 

Mas não são no parecer. 

Um serve para luxar, 

O outro pra conhecer. 

(HAURÉLIO, 2013, p. 348) 

 

 

A resposta desta advinha é o ferro, aqui está falando tipicamente de dois ferros que tem 

o nome igual, no entanto, é completamente diferente, o ferro de passar roupa é o que serve 

para luxar; essa atividade de passar faz parte do cotidiano das famílias, os ferros mencionados 

na advinha hoje estão descartados pela sociedade moderna, apenas servindo de enfeites; o 

outro ferro é o de marcar o gado ou cavalos com as iniciais do proprietário para que esses 

animais fossem fáceis de serem identificados, portanto, temos dois ofícios que fazem parte da 

luta diária do povo (passar roupa e marcar). 

 

Considerações finais  

 
 No breve estudo sobre as quadras populares colhidas pelo escritor Marco Haurélio, 

compreende-se que é um meio típico de transmitir conhecimentos e valores, cuja pertinência 

prende-se ao imaginário do povo que representa esta cultura e um pouco do seu cotidiano. 

Acreditamos que com este trabalho, possamos contribuir de fato para uma maior visibilidade 

e valorização da tradição oral nos muitos aspectos que aparecem nas quadras populares. 

 Entretanto notamos que há necessidade de mais contribuições da cultura letrada, para 

que se tenha oportunidade de não deixar cair no esquecimento aqueles que tanto têm a nos 

ensinar com sua simplicidade. Advertimos que preservar as tradições culturais, é dar voz e vez 

aqueles que muitas vezes não tiveram oportunidades de registrar sua própria cultura a não 

ser na oralidade. 
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Resumo: Com a anulação do AI-5 e preparação para a abertura política durante o regime 
ditatorial de Geisel, vários movimentos marginalizados e perseguidos até então, tiveram a 
oportunidade de expressar minimamente suas opiniões sobre a opressão social experienciada, 
o que culminou na publicação de inúmeros periódicos de cunho alternativo. Dentre estes, em 
1978, surgiu o “Lampião da Esquina”, um periódico homossexual com 38 edições, que além de 
dar representatividade à comunidade LGBT+ tinha por objetivo “dar voz a todos os grupos 
injustamente discriminados - dos negros, índios, mulheres, às minorias étnicas do Curdistão”. 
O presente trabalho tem por objetiva analisar, a partir da trajetória do referido jornal, sua 
atuação como elã da resistência de grupos minoritários durante a ditadura civil-militar 
brasileira.  
 
Palavras-chave: Resistências; Ditadura civil-militar; Imprensa alternativa. 
 
 
 

O impresso, segundo definição de Biccas (2008), perpassa interesses de grupos com 

posicionamentos políticos e ideológicos distintos, que envolvem as relações de força presentes 

em um projeto editorial. Atua enquanto meio pedagógico de formação educativa de um público, 

o que torna o processo de produção e circulação, pontos estratégicos de luta presentes nos 

mais diversos contextos históricos. A autora foca sua análise nas revistas de educação, 

contudo, sua disposição textual permite que possamos adotar sua definição a periódicos 

jornalísticos, por considerarmos os jornais como veículos de formação educativa na medida em 

que além do caráter informativo, seu posicionamento ideológico revela consenso ou dissenso, 

contribuindo tanto para os movimentos em prol do governo vigente, quanto de sua oposição. 

No caso específico do presente texto, tratamos de um jornal de circulação nacional, que 

por meio da resistência aos modelos tradicionais sociais no contexto ditatorial brasileiro travou 

embates e lutas a favor das minorias políticas, contribuindo para a formação de uma nova 

consciência político-social assentada sob alicerces democráticos e em prol da liberdade, em 

todas as instâncias sociais. 

Na década de 1970, os jornais se constituíram enquanto importante veículo de 

disseminação de ideais, independente da vertente política, apoiadores ou opositores ao regime 

ditatorial instaurado no Brasil a partir do ano de 1964. Os movimentos contra-regime fizeram 
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uso desse suporte para publicizar o autoritarismo e repressão sofridos por estes segmentos de 

oposição. Diante disso, destaca-se a importância de jornais, enquanto instrumentos de 

resistência e como fontes significativas para o estudo da incidência da opressão sobre a 

educação e seus agentes que permitem identificar o panorama opressivo/repressivo da 

ditadura instaurada no Brasil, assim como sua repercussão em todo o seu território.  

O Lampião da Esquina foi de acordo com Alves (2017) o primeiro jornal alternativo 

brasileiro de grande circulação nacional, com sede no Rio de Janeiro destinado a comunidade 

homossexual, cujos escritos foram editados por jornalistas também homossexuais, entre os 

anos de 1978 a 1981, mas que não se limitando a comunidade LGBT+ também dedicou 

matérias às denominadas outras minorias políticas como mulheres, indígena, negros etc., 

convocando todos a se unirem contra a opressão e lutarem em favor da liberdade. 

 

Figura 1 – Capas dos primeiros exemplares do jornal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: www.grupodignidade.org.br/projetos/lampiao-da-esquina/.  

 

 

Silva (2016), ressalta que o primeiro exemplar do jornal de nº 0, foi apenas intitulado 

de o Lampião, passando a partir do segundo exemplar ser denominado de Lampião da Esquina, 

permanecendo assim até o final, representado por um cangaceiro no logotipo que, ao mesmo 

tempo que evocava a coragem, também denunciava o machismo como forma de contestação 

das estruturas normativas vigentes. 

O exemplar de nº 0, de abril de 1978, teve como diretor o jornalista e escritor Aguinaldo 

Silva, e o Conselho Editorial era formado por Adão Costa, Aguinaldo Silva, Antônio 
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Chrysóstomo, Clóvis Marques, Darcy Penteado, Francisco Bittencourt, Gaspirino Damata, 

Jean-Claude Bernardet, João Antônio Mascarenhas, João SilvérioTrevisan e Peter Fry. A 

primeira justificativa de sua implantação foi intitulada como “Saindo do Gueto”, momento em 

que novos ventos começaram a soprar no Brasil, referindo ao começo de abertura possibilitada 

a partir das deliberações do até então presidente Enesto Geisel:  

 

Nossa resposta, no entanto, é esta: é preciso dizer não ao gueto e, em 

consequência, sair dele o que nos interessa é destruir a imagem-padrão que se 
faz do homossexual, segundo a qual ele é um ser que vive nas sombras, que 

prefere a noite, que encara a sua preferência sexual corno uma espécie de 

maldição, que é dado aos ademanes e que sempre esbarra, em qualquer 

tentativa de se realizar mais amplamente enquanto ser humano, neste fator 

capital [...]Nós pretendemos, também, ir mais longe, dando voz a todos os grupos 

injustamente discriminados - dos negros, índios, mulheres, às minorias étnicas 

do Curdistão: abaixo os quetos e o sistema (disfarçado) de párias (LAMPIÃO, n. 

0, 1978, p. 2). 

 

Ainda neste mesmo exemplar, o impresso se justifica pelo fato de não apresentar em 

seu corpo editorial presença de mulheres, de acordo com informações contidas nestes convites, 

foram feitos e recusados, e reiteram que a condição da mulher homossexual vai muito além do 

que a questão da sexualidade, uma vez que as mulheres são discriminadas independente de 

suas preferências sexuais. 

A edição extra 01, de 1979, traz uma entrevista com a sambista Lecy Brandão, 

considerada a primeira mulher a integrar uma ala dos compositores de escola de samba no 

ano de 1971, na qual a mesma relata a sua trajetória permeada por conquistas e dificuldades, 

realidade essa também retomada em outra notícia desta mesma edição com a entrevista do 

escritor João Carlos Rodrigues que, na ocasião, estava para lançar a obra Quilombismo: um 

novo conceito científico histórico-social. Nesta matéria foi ressaltada a condição do ser negro no 

Brasil, o papel da igreja de “domesticação” desde os tempos coloniais,  

 

A Igreja tem essa tradição de ser muito inteligente e muito sensível na sua 

maneira de conceber instrumentos de domesticação. Isso aconteceu com os 

Índios ela criou o teatro brasileiro simplesmente para domesticá-los. Toda 

aquela parafernália, todo aquele elenco de organizações no tempo da escravidão 

não tinha outro objetivo senão este: manter o controle sobre o negro. Pra você 

ver que isso não tinha o menor sentido de justiça social, nem de respeito pelo 

ser humano africano, basta lembrar que durante todo esse tempo a Igreja tinha 
escravos não só para servir aos padres, como para lhes render lucros cota o seu 

trabalho. Assim, para nós, a Igreja não tema menor autor-idade quando diz que 

está disposta a lutar pelo negro brasileiro. Se quiser lutar ao nosso lado, não 

recusaremos a sua boa vontade. Mas não aceitaremos que ela tente paternalizar 

o nosso movimento, cujo objetivo é conquistar um melhor padrão de vida para 

os negros e para o povo brasileiro (LAMPIÃO DA ESQUINA, n. extra 01, 1979, p. 

12). 

 

Nesta entrevista João Carlos Rodrigues, também ressalta o poderio dos brancos como 

sendo o de uma minoria controlando uma maioria, defendendo a sua obra como uma maneira 
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de libertar cientificamente o negro do estigma que lhe foi atribuído de inferioridade, 

considerando que o quilombismo é um movimento que pretende recuperar por meio da 

codificação os valores de raça, com uma reeducação que permita romper com a 

internacionalização de inferioridade, destacando o Estado da Bahia por ser um território que 

agrega uma grande parcela da população negra. 

Ao criticar a obra de Gilberto Freyre por contribuir com o sentido de democracia racial, 

e domesticação, a entrevista com João Carlos Rodrigues terminou gerando um bate papo na 

mesma reportagem na qual outros editores compartilharam de ideias defendendo a 

necessidade de uma mobilização da população negra para lutar contra a opressão que lhe foi 

imposta historicamente, conforme podemos verificar a partir da própria chamada da 

reportagem. 

 

Figura 2 – Imagem de matéria da revista 
 

 

Fonte: LAMPIÃO DA ESQUINA, n. extra 01, dezembro de 1979. 

 

Em 1980, em sua edição de n. extra 03, novamente a questão do preconceito racial 

torna-se pauta comparecendo inclusive em charges: 
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Figura 3 – Charges 
 

 

Fonte: LAMPIÃO DA ESQUINA, n. extra 03, 1980. 

 

A edição de janeiro de 1979, de n.8, traz em sua capa como uma das principais 

manchetes a questão dos índios, conforme podemos verificar abaixo: 

 

Figura 4 – Imagem de matéria da revista 
 

 

Fonte: LAMPIÃO DA ESQUINA, n. 08, janeiro de 1979. 
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Esta edição dá um protagonismo maior para a questão do indígena no Brasil, se 

posicionando frente a esta demanda da seguinte forma e dedicando todo esse número 

convidando a comunidade a refletir sobre essa realidade, retratando várias comunidades 

indígenas que residiam tanto no Brasil como no Peru a fim de traçar um paralelo, reivindicando 

da sociedade e das autoridades providências a serem tomadas contra a marginalização desses 

povos e sua invisibilidade: 

 

LAMPIÃO da Esquina, que desde o número zero apresentou-se como um jornal 

de minorias e destacou os índios como uma das minorias a ser prioritariamente 

defendidas, da, neste número sua contribuição à luta geral em favor da 
sobrevivência do índio brasileiro; mas acha que deve fazer à sua maneira, 

lembrando mesmo aos que se declaram partidários desta luta que o índio deve 

ser apresentado não como um ser mítico, o senhor da floresta, mas corno um 

povo que tem sua cultura própria. Uma cultura cuja base principal à a harmonia 

com a natureza, uma harmonia tão completa que abrange o sexo: entre eles, 

esta é fonte de alegria e prazer em todas as suas formas (LAMPIÃO DA ESQUINA, 

n. 08, janeiro de 1979). 

 

 

Contando com um total de 37 edições, o Lampião da Esquina, durante todo o período 

em que esteve em funcionamento, manteve as pautas de luta e de resistência defendendo a 

bandeira das minorias sociais, denunciando hipocrisias e opressões, sobretudo, exercidas 

durante o governo ditatorial de forma irreverente, irônica e polêmica. Dentre as principais 

pautas estavam: a liberação sexual, o movimento feminista, o racismo negro e indígena, o 

aborto, legalização das drogas, liberdade de expressão, dentre outras, que faziam com que o 

impresso se posicionasse de forma crítica ganhando a alcunha de libertário. Em agosto de 

2016, a diretora Lívia Perez, durante o festival Tudo é Verdade lançou o documentário Lampião 

da Esquina retratando a trajetória deste jornal e a importância do mesmo enquanto porta voz 

de minorias, em outro momento nos aprofundaremos na análise das demais edições 

considerando que em um ensaio apresentamos de forma panorâmica algumas de suas pautas 

a fim de ressaltar a importância de sua trajetória bem como a necessidade de estudos que 

foquem em seu caráter de luta pelas minorias de forma ampla para além da questão da 

sexualidade. 
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Resumo: O presente ensaio busca analisar a recriação da vida e as resistências cotidianas dos 
escravizados no Novo Mundo, além disso, problematiza o papel da memória no processo de 
criação de novas sociabilidades como a família e as instituições de cunho religioso.  
 
Palavras-chave: Recriação da vida; Resistências; Sociabilidades.  
 
 
 
Introdução 

 
O tráfico transatlântico para o Novo Mundo foi responsável por um fluxo muito grande 

de africanos vindo de diversas procedências do continente africano. Esses sujeitos foram 

integrados nas principais atividades econômicas das sociedades escravistas. No Brasil, esses 

escravizados foram utilizados como mão-de-obra no plantio da cana-de açúcar, na mineração, 

nas lavouras de café, nas atividades ligadas à pecuária, nos engenhos, nas ocupações 

domésticas e etc. Dessa forma, algumas questões referentes ao cotidiano desses sujeitos nos 

fazem questionar a maneira de adaptação a um lugar totalmente alheio a sua realidade. 

Privados de sua liberdade, de suas famílias e de seu lugar de origem, esses sujeitos 

elaboraram diversas resistências para enfrentar a vida em cativeiro. As táticas cotidianas 

adotadas foram determinantes para a construção de instituições sociais, para tanto, a memória 

e a linguagem foram elementos indispensáveis para a troca de experiências e o fortalecimento 

desses novos laços sociais.  

 

 

Resistências cotidianas 

 

A experiência da travessia para o Novo Mundo foi bastante dura para os africanos, pois 

esses povos não puderam trazer bagagem material. O sistema escravista interessava apenas 

em utilizar essas pessoas como mão-de-obra escrava. Apesar das condições inóspitas vividas 

na travessia, os vestígios de suas vivências na África permaneceram em suas memórias. Foi 

dessa forma que cada um trouxe consigo uma porção muito particular de suas culturas que 

possibilitou a reorganização de suas vidas nesse novo contexto. 

Sobre esse processo de recriação da vida dos cativos em meio à outra realidade, John 

Thornton vem dizer que "mesmo que possam ter constituídos famílias, socializado entre si, 
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desenvolvidos organizações de auto-ajuda e coisas do gênero, não se pode deixar de lado o fato 

de que os escravos eram normalmente, muito explorado” (2004, p. 355). 

Diante dessa exploração, muitos escravos se rebelaram na tentativa de alcançar 

melhores condições de trabalho, bem como, alcançar a liberdade, fosse ela através de fugas, 

rebeliões ou até mesmo comprando sua alforria. Sobre as resistências adotadas para burlar o 

sistema escravista, Thornton destaca que elas podem ser agrupadas em níveis diferentes. 

 
No primeiro nível, há a diminuição do ritmo de trabalho, baixa estima e atrasos 

triviais no processo de trabalho, chamado comumente de resistência “cotidiana”. 

Os outros dois níveis são o que Gabriel Debien denomina petit e grand 
marrannage. Petit marronnage refere-se aos escravos que se ausentaram 
temporariamente do trabalho para tirar um dia de folga ou, como forma de 

negociação, para mostrar para seus amos seu verdadeiro valor. Grand 
marronnage, por outro lado, abrange escravos que procuraram libertar-se do 
controle de seus senhores ou fundar sua própria sociedade em outro lugar ou, 

ainda, procurar refúgio numa sociedade que lhes daria mais liberdade e 

oportunidade. A ideia de grand marronnage pode ser estendida para incluir as 
poucas rebeliões ou conspirações que almejavam a queda definitiva do sistema 

de escravidão colonial e a substituição do governo da classe dominante por um 

comando pelos antigos escravos (THORNTON, 2004, p. 356)1. 

 

Podemos inferir que essas resistências elaboradas desde a pequena (temporária), como 

a definitiva foram importantes para a reorganização e para a conquista de melhores condições 

de sobrevivência desses sujeitos. As resistências no nível da grand marronage, como assinala 

o autor, foram possíveis graças às experiências de vida nas sociedades africanas, sobretudo, 

aquelas vivenciadas nas guerras entre etnias que contribuíram para que esses escravos 

tivessem conhecimento sobre a organização militar, bem como, entendimento nas organizações 

das rebeliões. 

As resistências forjadas pelos escravos nas sociedades escravistas da América foram as 

mais diversas. Walter Fraga Filho e Wlamyra Albuquerque vêm dizer que no Brasil essas 

resistências somaram “a lentidão na execução das tarefas, a sabotagem da produção e as fugas 

individuais ou coletivas foram algumas delas. Fugir sempre fazia parte dos planos dos 

escravos” (2006, p. 117). As motivações para tais resistências somavam a “castigo, trabalho 

excessivo, pouco tempo para o lazer, desagregação familiar, impossibilidade de ter a própria 

roça e, é óbvio, o simples desejo de liberdade eram as razões mais frequentes que levavam a 

escapar dos senhores” (ALBUQUERQUE; FILHO, 2006, p. 117). 

As várias tentativas de fugas levavam os senhores a negociar com os escravos, pois esse 

comportamento provocava vários prejuízos econômicos. Algumas resistências praticadas pelos 

escravos eram apenas para conseguirem um melhor tratamento no dia-a-dia na execução das 

suas tarefas, porém, muitos deles almejavam adquirir a sua liberdade; e quando os planos de 

fugas se concretizavam eles buscavam se “refugiar em fazendas, povoados e cidades, onde 

                                                           
1 “Em francês, o termo marronnage inclui todas as formas de absenteísmo, da fuga à rebelião; o termo cognato 
inglês “maroon” (escravo fugido) refere-se apenas as pessoas que fugiram definitivamente” (THORNTON, 2004, 
p. 356).  
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podiam misturar-se aos negros livres e libertos, mas também recorriam aos quilombos” 

(ALBUQUERQUE; FILHO, 2006, p. 118).  

As resistências estiveram presentes nas diferentes esferas da vida dos escravos 

incluindo aquelas relacionadas à linguagem. Esses sujeitos elaboraram táticas de diálogos que 

muitas vezes nem o feitor e seu Senhor compreendiam. Robert Slenes destaca que: 

 
Se os escravos queriam manter a comunicação apenas ao alcance do grupo, sem 

dar sequer motivo para o feitor ou senhor ficar desconfiado, nada melhor do que 

inserir palavras africanas na frase, ou metáfora de origem africana traduzidas 

para o português e ininteligíveis para pessoas que não participassem da cultura 

do grupo (1992, p. 62). 

 

Essas resistências desenvolvidas no plano da linguagem cotidiana possibilitaram os 

escravizados comunicarem entre si de maneira articulada e mesmo falando línguas diferentes 

compreendiam entre si por conta dos elementos linguísticos comuns as línguas africanas. 

Robert Slenes (1992) destaca que os africanos provenientes da África Central e Austral, por 

exemplo, apresentavam uma unidade linguística, pois as línguas faladas por povos dessas 

regiões geográficas são descendentes de um mesmo tronco etnolinguístico, o tronco bantu. 

Dessa forma, os africanos trazidos para a região Centro-Sul do Brasil no período que 

compreende o final do século XVIII até a segunda metade do século XIX eram povos bantos 

(SLENES, 1992, p. 55).2 

Além da escravidão, esses povos tinham em comum a origem linguística que possibilitou 

uma melhor comunicação. A linguagem através de provérbios e frases de duplo sentido pode 

ser vista como uma resistência ao desenraizamento. O termo ‘malungo’ que pode ter vários 

significados como, irmãos de travessia, companheiros e etc. pode ser encontrado em várias 

línguas de origem banta. De igual modo, a expressão “malungu, ngoma vem” era uma forma 

de comunicação usada pelos negros para evitar que seus costumes fossem descobertos por 

seus senhores, ou até mesmo, avisar seus companheiros que o vigia se aproximava. Para além 

dos provérbios, das frases feitas e as metáforas, os escravos também fizeram uso dos jongos3, 

uma espécie de cantos utilizados para comunicar os companheiros nas grandes plantations 

que o feitor ou outra autoridade ligada ao Senhor estavam se aproximando (SLENES, 1992).  

 

 

A importância da memória para a criação das novas instituições sociais 

 

                                                           
2 A Região Centro-Sul do Brasil, nesse contexto, compreende os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro e apresentavam grandes áreas rurais onde necessitava de mão-de-obra escrava. A grande concentração 
de povos bantos nessa região se deve ao fato desses povos serem provenientes de sociedades agrárias o que 
favoreceu a inserção em atividades rurais (SLENES, 1992).  
3 “cantos improvisados no lazer ou no trabalho, frequentemente incluindo desafios, ou “pontos” (enigmas) para 
serem “desarmados”. Esses jongos, coletados em entrevistas com ex-escravos contêm palavras africanas, ou 
expressões africanas traduzidas e inseridas em frases de português” (SLENES, 1992, p. 61). 
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As condições em que os escravos eram capturados na África para serem trazidos para 

o Brasil resultou na desagregação familiar, pois o sistema escravista buscava separar essas 

famílias para assim impedir a formação de uma unidade africana em terras americanas. Além 

dessas estratégias de separar membros familiares, os escravistas também buscaram separar 

povos da mesma nação étnica para assim evitar a insurgência de revoltas. Apesar de todas 

essas medidas, os escravos desenvolveram laços sociais através da convivência diária no 

trabalho, nas organizações religiosas, nos encontros nas senzalas e na constituição familiar. 

Esse processo de recriação de suas instituições sociais foi primordial para a manutenção de 

suas referências culturais (BARROS, 2009). 

Robert Slenes (1992) vem dizer que a linguagem teve um peso considerável para a 

reorganização social no Novo Mundo e que a diversidade de línguas não foi um problema para 

o surgimento das novas instituições sociais, muito pelo contrário, foi um fator de unidade. A 

variedade das línguas bantas (umbundu, kibundu, kikongo, etc,) possibilitou criar uma 

identidade banta em terras brasileiras. Dessa forma, a língua como parte da identidade de um 

grupo favoreceu o reconhecimento de povos pertencentes ao mesmo grupo étnico. 

Nesse sentido, os costumes, a língua, as crenças religiosas foram elementos 

determinantes para esse reconhecimento e unidade de várias culturas africanas. Sidney Mintz 

e Richard Price (2003) destacam que os africanos trouxeram consigo os chamados princípios 

gramaticais inconscientes, elementos que possibilitou a comunicação mesmo sendo falantes 

de línguas diferentes e vindo de diferentes regiões da África; assim, apesar dessa 

multiplicidade, eles relacionavam entre si através das línguas pidgin (línguas simplificadas). 

Além da linguagem, não podemos esquecer-nos do papel desempenhado pela memória 

desses sujeitos nesse processo de recriação da vida, que mesmo não trazendo elementos 

materiais traziam em seu inconsciente elementos importantes da cultura imaterial, noções de 

organizações políticas, sistema de crenças que possibilitaram agir com certa desenvoltura no 

novo mundo, tal como enfatizaram Sidney Mintz e Richard Price: 

 
                                     Embora imensas quantidades de conhecimento, informações e crenças devam 

ter sido transportadas na mente dos escravos estes não puderam transpor o 
complemento humano de suas instituições tradicionais para o Novo Mundo. 

Membros de grupos étnicos de status diferente, sim, mas sistemas de status 

diferentes, não. Sacerdotes e sacerdotisa, sim, mas o corpo sacerdotal e os 

templos, não. Príncipes e princesas, sim, mas cortes e monarquias, não. Em 

suma, o pessoal responsável pela perpetuação ordeira das instituições 

específicas das instituições africanas não se transferiu intacto para o novo meio.  

Portanto, a tarefa organizacional dos africanos escravizados no Novo Mundo foi 

a de criar instituições - instituições que se mostrassem receptivas às 

necessidades da vida cotidiana, dentro das condições limitantes que a 

escravidão lhes impunha. (2003, p. 38) 

 

Esses conhecimentos e experiências acompanharam os escravizados nessa nova 

realidade, e isso foi o passo inicial para a constituição de sociedades formadas a partir desse 

encontro de culturas e povos tão diversos; faz se necessário complementar que as novas 
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instituições sociais foram erguidas em meio há outra realidade e as estruturas não foram 

transferidas tal como elas eram na África, todas passaram pelo processo de crioulização. 

 Esse processo de reelaboração das culturas africana ilustra a inteligência e criatividade 

dos africanos para enfrentar a escravidão bem como, administrar suas vidas. Dessa forma, 

esse modelo explicativo baseado na antropologia possibilita compreender que as culturas 

apresentam certa plasticidade, elas sofrem as alterações do meio e por isso as culturas afro-

americanas não podem ser consideradas culturas genuinamente africanas, pois elas passaram 

por um processo de adaptação de acordo com o tempo e o contexto (MINTZ; PRICE, 2003). 

A partir da convivência diária em diferentes espaços, esses sujeitos puderam estreitar 

laços de amizade e construir relações mais sólidas e duradouras como a família, uma das 

primeiras organizações sociais a surgir no seio da escravidão. A constituição das famílias 

poderia se dá através do casamento entre sujeitos de determinadas situações, como união 

entre escravos e libertos. 

 A partir da criação das famílias os laços de solidariedade foram intensificados 

favorecendo as vivências comunitárias, as reuniões festivas, cerimônias religiosas e 

principalmente, possibilidade de ganhar a liberdade através da compra da alforria. No entanto, 

a formação de famílias entre os escravizados não era simples e dependia de várias outras 

questões: 

 
Sem dúvida, constituir família era um projeto de vida do escravo. Para o africano 

desenraizado pelo tráfico, a recriação de laços familiares no Brasil foi 

fundamental para enfrentar a dor da separação dos parentes deixados na África. 

No interior da família constituída aqui muitas vezes era possível recuperar 

valores, formas de convivência doméstica e crenças vivenciadas na África. A 

formação de laços familiares foi importante também para a manutenção dos 

espaços de moradia, acesso a uma parcela de terra para cultivo e para reagir às 

práticas de domínio senhorial. Assim, a atuação em família ampliava as 

possibilidades de sobrevivência dos cativos e permitia a elaboração de projetos 
de liberdade. Muitos senhores de fato só permitiam que suas terras fossem 

usadas como roças em regime familiar. Sem dúvida, a família foi fonte 

importante de recursos para enfrentar e transformar as condições da vida 

escrava (ALBUQUERQUE; FILHO, 2006, p. 97-98). 

 

 
Sem dúvidas, formar uma família mesmo vivendo privados de sua liberdade foi uma 

maneira de criar uma base sólida nesse contexto escravista. No entanto, mesmo formando 

famílias esses cativos enfrentavam ameaças constantes da possibilidade de serem novamente 

separados de seus entes queridos.  

Walter Fraga Filho e Wlamyra Albuquerque (2006) chamam a atenção para o fato de 

que o casamento dentro dessa sociedade escravista enfrentava uma série de obstáculos, como 

foi o caso dos casamentos realizados entre os escravos que não puderam receber a benção da 

igreja, devido a vários motivos, como a impossibilidade de pagamento. Além disso, os senhores 

interferiam na constituição das famílias escravas, e uma dessas interferências era o fato da 
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união ser realizada entre pessoas da mesma fazenda, isto é, nos limites das terras de um 

senhor.  

 Além da família resultante dos casamentos, os escravizados também constituíram o 

sistema de parentesco simbólico, que está para além dos laços de sangue. Existiam os parentes 

de consideração, como os padrinhos, madrinhas, afilhados e compadres. Nos casos em que os 

padrinhos eram livres, tinham como incumbência alforriar seus afilhados, bem como, apoiar 

em termos espirituais e materiais (ALBUQUERQUE; FILHO, 2006). 

Aurino José Góis (2013) enfatiza que a tradição ao culto dos Orixás da África foi 

reelaborada de modo que no Brasil é comum um terreiro cultuar mais de uma entidade. 

Diferente das sociedades africanas, que cada grupo étnico cultuava um Órixá. Em Oyó, o culto 

girava em torno de Xangô, ao passo que outras cidades como Keto cultuava Oxóssi. Assim, o 

candomblé surge em meio a essa plasticidade das culturas africanas que foram trazidas pelos 

africanos. O Candomblé tem suas bases e sistema simbólico no continente africano, mas sua 

forma atual é uma criação brasileira.  

Assim, o parentesco religioso constituiu outro tipo de família de modo que a 

denominação família-de-santo é bastante comum nos terreiros de candomblé; os adeptos dessa 

religiosidade são chamados de filhos-de-santo constituindo assim uma grande família, uma 

irmandade (ALBUQUERQUE; FILHO, 2006).   

Portanto, dentro dessa esfera religiosa, o culto aos Orixás que passou a ser realizado no 

Brasil é uma evidência importante dessa recriação cultural africana no Novo Mundo. Nesse 

sentido, essa prática religiosa além de dar sentido à vida desses adeptos, foi também uma 

resistência à religiosidade cristã, que, de certa forma, reunia uma parcela majoritária da 

sociedade.  

 

Considerações finais 

 

Ao serem incorporados pelo tráfico transatlântico, muitos africanos tiveram suas vidas 

profundamente alteradas para serem integrados nas sociedades escravistas da América. Diante 

dessa nova realidade, esses sujeitos experimentaram as contradições de viver num lugar oposto 

ao seu lugar de origem. Aqui, as condições em que foram submetidos levaram os escravos a 

procurar formas de resistências para enfrentar a vida em cativeiro. 

 Assim, vimos que esses sujeitos além de criar resistências bastante significativas como 

as fugas, as rebeliões, ou a lentidão para realizar seus ofícios, precisaram recriar instituições 

sociais e práticas culturais que pudessem ressignificar suas vidas. A recriação da vida escrava 

no novo mundo só foi possível graças os elementos preservados na memória daqueles que 

foram tomados como escravos.  

Portanto, podemos inferir que a constituição de instituições sociais como a família e as 

organizações religiosas fortaleceram esses sujeitos que passaram pelo processo escravista.  
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Enfim, o resgate de suas culturas feitas por intermédio da memória e da linguagem contribuiu 

para que os escravizados pudessem manter vivos alguns costumes praticados na África.  
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Resumo: Na sociedade brasileira do final do século XIX a início do século XX, a prostituição 
feminina apresentava-se como uma realidade complexa e controversa. Compreende-la tornou-
se um imbróglio, em decorrência da discriminação moral, social, do poder da igreja e do 
imaginário médico que induziam a sociedade a relacionar a imagem da prostituta à vadiagem, 
ao ócio, ao vício e a doença. O objetivo deste trabalho é estudar as mulheres prostitutas na 
primeira república brasileira, analisar a visão médica sobre a prostituição feminina e sua 
associação com doenças venéreas, sobretudo a sífilis, nas cidades de Salvador e Rio de Janeiro. 
A sífilis foi capaz de transformar-se, no discurso médico, como umas das enfermidades mais 
significativas da degeneração da raça e, a partir disso, iniciou-se os projetos de regulamentação 
da prostituição. Concluímos que os médicos baianos e cariocas propagavam conceitos 
semelhantes no tocante à prostituição, ambos a subjugava como produto e defendiam a 
regulamentação como forma de adestramento, invisibilização e marginalização. A metodologia 
adotada baseia-se em pesquisas, análises e leituras bibliográficas- livros, dissertações, textos, 
periódicos e fontes disponibilizadas na internet (como as teses médicas) - que envolvem a 
temática abordada.  
 
Palavras-chave: Prostituição feminina; Saberes médicos; Sífilis. 
 
 
 
Introdução 
 
 

A redefinição do espaço público do papel social a ser desempenhado pela mulher e a 

constituição da identidade negativa atribuída à prostituta estiveram a cargo de vários setores 

das elites, sendo que aos médicos coube um papel preponderante. Isto se deve à posição que 

o saber médico ocupava no século XIX e início do século XX em que a prostituição foi 

problematizada a partir de uma concepção sanitária de combate à sífilis e à doença moral. Os 

médicos associaram a propagação das doenças venéreas, especialmente, a sífilis às prostitutas. 

Encaradas como uma espécie de armazém de doenças, essas mulheres tiveram seus direitos 

de ir e vir negligenciados com a tentativa de regulamentar e afastá-las do convívio social. 

Contudo, neste trabalho, analisamos a produção acadêmica formulada, em dois campos 

fundamentais, os saberes médicos e a representação da prostituta. Sendo objetos do nosso 

estudo os trabalhos que consideram a questão da prostituição em Salvador e no Rio de Janeiro, 

sob a perspectiva do discurso médico. 
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Prostitutas: vítimas, culpadas, doentes  

 

Dentro das transformações ocorridas no Brasil na Primeira República, vale ressaltar 

que à medida que as cidades cresciam sua estrutura social e econômica tornava-se mais 

complexas, as condições de higiene pública tornavam-se cada vez mais deficientes, devido aos 

surtos epidêmicos que começaram a afetar a população. Surgiram estudos médicos no período 

para encontrar e justificar o aparecimento de tantas enfermidades, e foi imputada à prostituta 

a responsabilidade pela transmissão de doenças. Além de serem consideradas como loucas e 

pecadoras, também eram classificadas como doentes. 

O discurso defendido na sociedade brasileira desde finais do século XIX e décadas 

iniciais do XX pela elite burguesa, pela igreja e pelos médicos era o de combater a libertinagem, 

proteger a moral das famílias, e paradoxalmente a prostituta acabou sendo “útil”, um “mal 

necessário” de suma importância para a conservação da castidade das “moças de família”. 

Prostitutas possuíam a função social de saciar os impulsos sexuais masculinos, que seriam 

lesivos a preservação da virgindade das moças. “A prostituta era um dos veículos para a 

vivência do erotismo não permitida às mulheres consideradas “honestas” (SANTANA, 1996, p. 

98).   

Fundamentada como um “mal necessário”, a prostituição passa a ser vista como o meio 

de naturalizar esse ofício, reafirmando o controle do sexo masculino sobre o feminino, através 

do ideal de que os corpos femininos sempre existiram para servir aos seus usuários – os 

homens. Abaixo da concepção moralizadora e segregacionista, a prostituição sempre foi 

classificada, como conduta de pessoas doentes, loucas, que não se enquadram nos padrões 

morais e nas leis vigentes. A ideia de que a prostituição seria “a profissão mais antiga do 

mundo” contribuiu para esse descaso. Podemos dizer que as mulheres foram durante muito 

tempo “invisíveis” aos olhos dos historiadores e aquelas que se prostituíam apresentavam-se 

duplamente imperceptíveis. Compreendido dessa forma, Engel (1989), observa que o exercício 

do meretrício apagou outros papéis sociais conferidos a mulher prostituta, a exemplo, do papel 

de mãe, esposa, filha. “Moralmente doente, a prostitua seria conduzida a escolher a 

esterilidade, negando-se a exercer o papel de mãe, concebido pelo médico como única função 

capaz de conferir um sentido à vida da mulher” (ENGEL, 1989, p. 83). 

 

Médicos moralistas: discursos sobre a prostituição 

 

No início do século XIX a vida urbana praticamente não existia no Brasil, já que esse se 

constituía em um país rural, mas o advento do processo de urbanização e o crescimento 

demográfico das cidades ao longo do século, mostrou-se como fator de importância para as 

análises das transformações que modificaram, gradativamente, o seu perfil. Dentro das 
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mudanças ocorridas no Brasil no período aqui abordado, vale ressaltar que, à medida em que 

as cidades cresciam e sua estrutura social e econômica se tornava mais complexa, as condições 

de higiene pública tornavam-se cada vez mais deficientes, o que gerou a necessidade de 

redefinição da ordem pública, que por consequência trazia a reordenação do espaço público, 

por parte de autoridades policiais, civis e sanitárias. 

E nessa conjuntura as prostitutas foram consideradas como um problema moral e 

sanitário, sendo objeto de intensas tentativas de controle, no entanto, as ações de contenção 

do meretrício foram marcadas por contradições e discussões relacionadas não somente com as 

normas sanitárias e de moral presentes na sociedade, mas, também ao recente papel atribuído 

às mulheres nesta nova ordem social republicana. Dentro desta perspectiva, Nélia Santana 

frisa a motivação exercida pelas ações sanitárias desempenhadas pelos médicos, sobretudo ao 

francês Parent-Duchátelet. 

 

[...] Foi ele um dos mentores da organização de um sistema de regulamentação 

da prostituição, cujos objetivos centrais eram combater a libertinagem e 

proteger a moral das famílias. Sua ação pautava-se no controle policial e 

sanitário das meretrizes, com vistas à constituição de um ambiente 

prostitucional fechado e de certo modo invisível, o que implicava virtualmente a 

expulsão das prostitutas da rua. Suas ideias se difundiram pelo mundo, 

inclusive no Brasil. Muitos dos princípios e práticas do higienismo europeu 

foram tomados como referência por segmentos sociais dominantes na Bahia, 

cujo objetivo era constituir uma capital moderna e “civilizada” (1996, p.1-2). 

 
 

Entre as doenças relacionadas às prostitutas, a sífilis ganhou grande destaque na 

mentalidade da época. Estreitamente vinculada à prostituição, a sífilis transformou-se em um 

problema venéreo, uma das mais graves doenças humanas e uma grande ameaça à saúde 

pública. Sérgio Carrara (1996) discorre que a visão dos médicos sobre a sífilis na passagem do 

século XIX esteve baseada em sintomas desconhecidos, cuja origem estava envolvida no 

imaginário e na questão do pecado carnal e no caráter de castigo divino, reforçado por 

explicações sustentadas pela doutrina cristã. Com o passar do tempo, no entanto, essas ideias 

perderam lugar. 

 

[...] Não é mais o pecado da carne que lhes dá unidade conceitual. Já na 

passagem do século, as antigas disputas que, entre os médicos, opunham os 

chamados unicistas aos dualistas e os identistas aos não-identistas haviam sido 
praticamente ultrapassadas e distinguia-se agora uma pluralidade de doenças 

venéreas: a sífilis propriamente dita, que à centena de nomes pelos quais já era 

designada, os médicos ainda agregariam os de lues venérea e avaria; a gonorreia 
ou blenorragia e o cancro mole, entre as primeiras a serem “identificadas” 
(CARRARA, 1996, p.28). 

 

Além disso, ao desfazer-se da ideia que unia a sífilis ao pecado, a expressão mal venéreo 

transformou-se num conceito geral, que a partir da segunda metade do século XIX, houve uma 

mudança nos discursos em relação a doença, passaram a associar a sífilis e a sua transmissão 
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diretamente com as relações sexuais. De acordo com Carolina Mendonça (2014), as teses de 

medicina defendidas na Faculdade de Medicina da Bahia (FMB) apontavam que a rede de 

disseminação da sífilis era a da transmissão durante a relação sexual com prostitutas e que 

todas as prostitutas, em algum período das suas vidas, seriam portadoras da doença. À 

meretriz atribuía-se o papel de “armazém” de todas as doenças venéreas e o homem, “o 

transmissor da sífilis de um bordel a outro, e o reinfectador das infelizes que saem do hospital” 

(DORIA apud MENDONÇA, 2014, p. 29), além de ser o responsável por levar as doenças 

venéreas para o seio familiar. Apesar disso, é importante observar que não houve nenhuma 

proposta de ação por parte das autoridades sanitárias do período para conter a difusão da 

doença voltada para o público masculino.  

No Rio de Janeiro, devido ao forte discurso de contágio da doença e a representação da 

anormalidade atribuída às prostitutas que eram apontadas como condutoras do vírus que 

produzia a sífilis e a morte - em vez do sêmen que gerava o filho e a vida - o grande número de 

prostitutas existentes na cidade proporcionou o incentivo do uso de alguns preservativos. 

  

O uso de preservativos torna-se, assim, válido e até mesmo necessário, já que, 

no âmbito da sexualidade anormal - definido como foco privilegiado de 

contaminação das moléstias venéreas-, tal uso não impediria que o sêmen 

gerasse uma nova vida, mas sim que o vírus produzisse a sífilis e a morte. Entre 

os preservativos sugeridos destacam-se os “saquinhos membranos”, o “sabão 

preservativo”, a “unção com um corpo graxo”, as “simples lavagens aquosas”, os 

“pós ou licores usados antes ou depois do coito” (ENGEL, 1989, p.84). 

 

 
Contudo, a apreensão com o contágio de homens e mulheres de “família” e de seus 

filhos, que representariam o futuro da nação, fez com que a doença e suas prováveis 

transmissoras entrassem no foco de uma discussão aguçada sobre as formas de reprimir o seu 

avanço. O único meio encontrado de acabar com a doença seria o controle e a ação das 

prostitutas. Se a sociedade aceitava a ideia de que somente as meretrizes transmitiam a sífilis 

a seus clientes, isentando os homens de culpa, a regulamentação seria o único meio de parar 

o avanço da doença. 

 

Analisando as discussões feitas pelos médicos baianos a respeito das prostitutas 

e do seu ofício, é possível traçar pontos de confluência e de oposição entre as 

opiniões apresentadas por eles. De certo modo, o que moveu médicos a 

escreverem sobre a prostituição foi o entendimento da mesma como um 

problema a ser debatido, sendo a tese o ponto de partida para identificar as 

formas de lidar ou de resolver este “problema” – ou seja, de exercer controle 

social sobre o meretrício (MENDONÇA, 2014, p. 25). 

 
 

Com isso, além de enclausurarem as prostitutas dentro de espaços marginalizados 

sobre constante vigilância, os regulamentaristas tanto das cidades do Rio de Janeiro quanto 

de Salvador, estabeleciam que as prostitutas permanecessem em bairros distantes do meio 

social e do convívio com as pessoas de ‘bem”.  
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José Leopoldo Ferreira Antunes (1999), ao analisar os trabalhos de diversos médicos, 

sobretudo do médico José Ricardo Pires de Almeida, sobre a “libertinagem” no Rio de Janeiro, 

afirma que, assim como a maioria dos regulamentaristas, Pires de Almeida considerava a 

prostituição como um “mal necessário”. Já Carrara (1996), ao analisar o trabalho do médico 

acrescenta que Pires de Almeida, considerava a prostituição como um “bem” à sociedade, uma 

vez que o crescente avanço da prostituição no Rio de Janeiro proporcionava a “proteção” da 

castidade das mulheres “honestas” e também impedia a propagação da pederastia, que 

assolava a segunda metade do século XIX. No tocante a Salvador, o médico Antônio Sampaio, 

em sua tese, defendia a regulamentação da prostituição em Salvador, assim como o médico 

Pires de Almeida, no Rio de Janeiro: 

 

A indústria ignóbil da prostituição não pode ser eliminada, precisa de um freio 

salutar, o qual não pode consistir se não regulamentação e na fiscalização da 

mesma. Ela, só não dá bons resultados quando não é cumprida em regra, 

quando não há deleixo e incompetência da parte do pessoal encarregado da sua 

execução, que sem conhecer a sua importância não executa convenientemente. 

Mas, quando o serviço é sério, quando há atividade, competência e cumprimento 

de deveres, a regulamentação da prostituição traz resultados benéficos 
(SAMPAIO, 1912, p. 50). 

 
 

Todavia, Carrara (1996) nos leva a compreender que tanto as medidas dos médicos 

regulamentaristas cariocas quanto baianos eram, de certa forma, um tanto corriqueiras, uma 

vez que a perspectiva da higienização antivenérea, não era estabelecida em alterar os hábitos 

masculinos, ou muito menos reintegrar as prostitutas, o que queriam era apenas subordiná-

las a exames constantes e ao tratamento de doenças caso fossem contaminadas. Dessa forma, 

o comércio sexual permanecia ileso. Apesar de defenderem a moralização dos espaços públicos, 

as prostitutas permaneceriam com suas atividades e os homens permaneceriam visitando-as, 

preocupavam-se apenas em estabelecer em que circunstâncias essas visitas poderiam ser 

prejudiciais à saúde pública, para assim eles intervirem e sanarem tais perigos. 

Entre outras ações defendidas pelos médicos regulamentaristas, a pauta básica de 

intervenções sociais propostas estabelecia-se entre a determinação de controle sobre as amas-

de-leite, a adesão da comunicação obrigatória das doenças venéreas, exame pré-nupcial, a 

regulamentação da prostituição e a possibilidade de tornar crime a transmissão de doenças 

venéreas.   

 
Considerações finais 

 

No Brasil, a prostituição nunca foi definida como crime, mas o Código Penal identifica 

os atos de “favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual”, “rufianismo”, 
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“casa de prostituição” e a “mediação para servir a lascívia de outrem”1. Entretanto, 

efetivamente, as casas de prostituição e os cafetões mantêm suas atividades na marginalidade, 

sem nenhuma objeção por parte do Poder Público. 

Desse modo, as medidas de controle relacionadas à prostituição no Brasil até meados 

do século XX, sempre vieram acompanhadas da ideologia masculina de segregação entre a 

“mulher honesta” e a “depravada”, ou esposa e amante. Em cada período histórico, o meretrício 

foi moldado através do processo de desenvolvimento capitalista. É importante salientar que em 

nenhum processo de tentativa de regulamentação, essas mulheres foram ouvidas enquanto 

cidadãs, muito menos estiveram organizadas em categorias, nunca existiu um discurso de 

regulamentação que valorizasse ou ao menos respeitasse seus direitos.  

Entretanto, apesar de estarmos em pleno século XXI, as mulheres em situação de 

prostituição são constantemente julgadas como as que “escolheram” estar na situação em que 

se encontram, classificadas como “mulheres de vida fácil”, “puta”, “quenga” etc. Por outro lado, 

o consumidor do sexo (homem) mantém-se invisível e isento de responsabilidades. Em suma, 

a visão sobre a prostituição como uma realidade que existiu e sempre existirá, somente teve o 

propósito de explicitá-la como uma lacuna histórica, impossibilitando sua politização, 

historicização e compreensão como fato social. “Em cada esquina, de cada cidade, de cada 

país, há uma Maria Madalena. São meninas, mulheres, mães. Nossas irmãs. Hipócritas, os 

que não admitem” (BARBOSA, 2007).  
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Resumo: O artigo em tela se propõe a analisar os impactos provocados pelo acirramento na 
aplicação do receituário neoliberal na Educação Superior, mais especificamente sobre o 
Programa de Assistência Estudantil do Instituto Federal da Bahia (IFBA) após o golpe político-
jurídico-midiático de 2016, capitaneado por Temer. A assistência estudantil do IFBA sofreu 
uma gigantesca redução dos recursos destinados ao pagamento de bolsas e auxílios para 
permanência dos estudantes e consequente conclusão do curso. Como metodologia optou-se 
pelo materialismo histórico-dialético de Marx. Para tanto, recorremos a análise documental 
dos relatórios de Gestão Institucional do IFBA no marco temporal de 2003 a 2017, englobando 
os governos Lula, Dilma e Temer para corroborar com a tese de que com o Impeachment de 
Dilma, os recursos destinados para o Programa de Assistência ao Estudante (PAAE) do IFBA 
sofreram diversos cortes, o que impactou no aumento da taxa de evasão desses discentes. 
Nesta análise refuta-se o famigerado discurso da democratização do ensino superior propagado 
pelos governos petistas, porquanto a agenda neoliberal já estava em curso nos governos 
Lula/Dilma e apenas foi recrudescida no governo golpista de Temer para atender aos interesses 
do mercado capitalista sedento por maiores lucros, o que foi efetivado por meio da transferência 
de capital público para a iniciativa privada através dos programas FIES (Fundo de 
Financiamento Estudantil) e PROUNI (Programa Universidade para Todos). 
 
Palavras-chave: Assistência estudantil; Receituário neoliberal; Educação superior. 
 
 
 
Introdução 
 
 

Este estudo, caracterizado como descritivo-exploratório, tem como objetivo analisar o 

impacto da intensificação do receituário neoliberal sobre a educação superior após o golpe 

político de 2016 encabeçado pelo vice-presidente da República, Michel Temer sobre a 

presidenta Dilma Rousseff, bem como os seus efeitos sobre a importante política pública 

educacional de assistência estudantil do IFBA que possibilita a permanência de discentes em 

vulnerabilidade social, bem como sobre o índice de evasão de estudantes nos cursos de 

graduação do Instituto.  

Para consecução desse objetivo foi realizado um levantamento documental dos 

relatórios de Gestão Institucional do IFBA no marco temporal de 2003 a 2017, englobando os 

governos Lula, Dilma e Temer.  

 Para que possamos analisar as reverberações da intensificação do receituário neoliberal 

sobre a política pública de permanência estudantil do IFBA devemos, antes de tudo, ter uma 

compreensão a respeito do conceito e da gênese de política pública. Nesse sentido, Souza, 
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mencionando Dye (1984), nos diz que política pública pode ser caracterizada como “aquilo que 

o governo escolhe fazer ou não fazer” (Souza, 2006, p. 25). Ainda segundo a autora, as políticas 

públicas se desdobram em planos, programas e projetos após terem sido formuladas e 

desenhadas. No caso do IFBA, a política pública de assistência estudantil se desdobrou em um 

programa denominado Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes (PAAE), foco desse 

nosso estudo. 

 

A agenda neoliberal e a educação superior brasileira  

 

Nos últimos anos diversos autores se dedicaram à temática da reforma do Estado 

brasileiro, como uma exigência do neoliberalismo, bem como às reverberações dessas reformas 

sobre a educação superior. 

O Liberalismo como doutrina econômica surge no Brasil nos anos 1990 pregando a 

necessidade da redução do papel estatal na economia e na prestação de serviços públicos para 

a população e a maximização da presença do mercado nessas áreas, garantindo assim, o 

crescimento econômico do país de forma mais rápida e eficiente, sem a morosidade da 

burocracia pública, redefinindo o novo Estado que estava surgindo no mundo globalizado a 

partir da década de 1990 (Bresser Pereira, 1997 apud SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2001). 

Entretanto, para que se alcançasse o crescimento econômico, os defensores do 

Liberalismo, a partir dos anos 1990, elaboram uma agenda de medidas econômicas 

liberalizantes para redução do papel estatal e maximização para o Capital. Trata-se do 

Receituário neoliberal, com previsão de ajuste fiscal para sanear as contas públicas que, 

segundo os neoliberais, está continuamente mergulhado numa enorme crise econômica 

causada pelo inchaço da máquina pública, ao que propõe-se que este lance mão de uma forte 

política de minimização do seu tamanho e influência através de privatizações de suas 

empresas, abertura econômica para entrada de investimentos e produtos estrangeiros no país, 

desregulamentação do mercado financeiro, reforma da legislação trabalhista e da previdência 

social pública. 

Neste sentido, destaca-se as orientações dos organismos internacionais para a educação 

superior no Brasil. O Banco Mundial, tem papel de destaque no processo de reestruturação 

das economias diante do capital sem fronteiras, o que é evidente nos documentos que 

enfatizam o binômio privatização e mercantilização da educação (Dourado, 2002). 

Segundo Sguissardi e Silva Júnior (2001), a partir de 1995, no governo Fernando 

Henrique Cardoso (FHC) e sob o comando do ministro Bresser Pereira, a reforma do Aparelho 

do Estado é posta em prática a partir de um conjunto de ações e sob a justificativa de que este 

passava por uma crise econômica iniciada em 1970 e que atingiu o Brasil a partir dos anos 90, 

trazendo, como consequência, uma enorme inflação e que, por esse motivo, o aparelho estatal 

deveria ser reformado, se adequando, dessa forma, ao mundo globalizado e criando no país um 
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serviço público moderno, de qualidade e de baixo custo, que atenda de forma satisfatória o 

cidadão. 

Ainda segundo Sguissardi e Silva Júnior (2001), Bresser Pereira identificou quatro 

setores no interior do Estado, quais sejam, o núcleo estratégico, as atividades exclusivas, os 

serviços não exclusivos ou competitivos e, por fim, a produção de bens e serviços para o 

mercado e, seguindo esse raciocínio, ele assevera que os serviços não exclusivos da União mais 

importantes são as universidades, as escolas técnicas, os centros de pesquisa, hospitais e 

museus, serviços esses que com a reforma, ele pretendia transformar em organizações sociais 

(OS) através do Programa de Publicização, uma espécie de entidade não estatal ou fundação 

pública de direito privado controlada por contrato de gestão celebrado com o executivo e que 

teria a permissão do congresso para participar do orçamento estatal (SGUISSARDI; SILVA 

JÚNIOR, 2001). 

Deste modo, fica evidente que por conta das universidades e escolas técnicas fazerem 

parte dos serviços não exclusivos do Estado, a reforma da educação superior brasileira iniciou 

com a reforma estatal em 1995 (SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2001) e continua a todo vapor 

nos dias atuais, tanto nos governos petistas quanto no governo Temer, marcada por uma 

política de expansão de fato, mas que não tem ações impactantes para permanência e 

conclusão de curso dos estudantes, a exemplo da instituição do Plano de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI) em 2007 e a criação do Sistema de Seleção 

Unificada (SISU) em 2010 destinado às universidades e institutos federais, bem como a criação 

do Programa Universidade para Todos (PROUNI) em 2004, pela Lei nº 11.096/2005 que tem 

como finalidade a concessão de bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de cursos 

de graduação e de cursos sequenciais de formação específica, em instituições privadas de 

educação superior de todo o país. 

Trata-se de importantes políticas públicas de expansão do ensino superior, pelas quais 

os estudantes de baixo poder aquisitivo passaram a ter, ainda que de forma limitada, 

assegurado o direito de acesso ao ensino superior público, gratuito.  O Sistema de Seleção 

Unificada (SISU) foi instituído e regulamentado pela Portaria Normativa nº 2, de 26 de janeiro 

de 2010 e é um sistema informatizado, implementado e gerenciado pelo MEC, por meio do qual 

instituições públicas de educação superior oferecem vagas para todos os interessados que 

tenham participado do último Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM). Além disso, o Plano 

Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), criado através da Portaria Normativa nº 39, de 12 

de dezembro de 2007, foi instituído justificando o objetivo de garantir a permanência de 

estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica nas universidades.  

 

O golpe político de 2016 e os impactos nos investimentos do Programa de Assistência 
Estudantil do IFBA 
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 A implementação dos Institutos federais de Educação no ano de 2008 com a edição da 

Lei 11.892 de 2008 (BRASIL, 2008) fez parte da estratégia de reestruturação e expansão do 

Ensino Médio e superior a partir da transformação de 32 Centros Federais de Educação 

Tecnológica - CEFET’s, 10 Escolas Técnicas Federais e 36 Escolas Agrotécnicas Federais, em 

todo o território nacional, o que resultou na criação de 38 Institutos Federais, dentre eles o 

Instituto Federal da Bahia – IFBA. 

 Concordamos com Araújo (2016) ao afirmar que a expansão do Ensino Superior 

implantada no período de 2003-2010 foi implementada como uma “estratégia de 

desenvolvimento econômico do país”, isso evidencia a influência das orientações dos 

organismos internacionais como o Banco Mundial, a OCDE (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico), a CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e o 

Caribe), porquanto, percebe-se claramente o foco na formação de profissionais para o mercado 

de trabalho (Araújo, 2016, p. 101). 

 Nessa mesma linha Dourado (apud Coraggio, 1996) nos diz que o Banco Mundial ao 

impor as políticas educacionais se apoia no “reducionismo economicista” se concentrando 

apenas no viés custo/benefício, buscando fornecer uma educação que se preocupa apenas com 

o “desenvolvimento de capacidades básicas de aprendizagens necessárias às exigências do 

trabalho flexível” (Dourado, 2002, p. 239). 

 A Assistência Estudantil, estruturada em torno da Política Nacional de Assistência 

Estudantil – PNAES, ganhou destaque a partir de 2007, em muito, devido à diversificação do 

quadro de estudantes das instituições federais de ensino, produzida pela implementação das 

políticas de ações afirmativas, notadamente a reserva de vagas (cotas) e ao processo de 

interiorização da Rede Federal. 

 De acordo com Sposito, o PNAES é entendido como: 

 

Um conjunto de ações articuladas com recursos próprios (financeiros e 

humanos), envolve uma dimensão temporal (duração) e 'alguma capacidade 

de impacto', compreende uma 'dimensão ético-política dos fins da ação' e deve 
se aliar, necessariamente, a um projeto de desenvolvimento econômico- social 

e implicar formas de relação do Estado com a sociedade. (2008, p. 59). 

 

 

 Portanto, o PNAES apoia a permanência de estudantes de baixa renda matriculados em 

cursos de graduação presencial das instituições federais de ensino superior (IFES). O objetivo 

é viabilizar a igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a 

melhoria do desempenho acadêmico, a partir de medidas que buscam combater situações de 

repetência e evasão. 

 Após o golpe político-jurídico-midiático de 2016 capitaneado pelo vice presidente da 

República Michel Temer juntamente com o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo 

Cunha, sob o pseudo crime de pedaladas fiscais praticado pela Presidente eleita Dilma 

Rousseff, que dias depois foi comprovado pela auditoria da Câmara que a então presidente da 
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República não teve qualquer participação no alegado crime, a população brasileira passou a 

sofrer duros golpes em seus direitos, tais como a reforma trabalhista, a redução nos 

investimentos em infraestrutura e programas sociais, a exemplo do Programa de Assistência 

Estudantil do IFBA, que sofreu um corte de R$1.430.571,00 entre os anos de 2016, ano do 

impeachment de Dilma e 2017, conforme pode ser visto no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 1 – Investimentos: Programa de Assistência Estudantil (IFBA) 

Fonte: Relatórios de Gestão – Prestação de Contas ao TCU (2008-2017). 

 

 Esse corte fez com que 3. 575 estudantes deixassem de ser atendidos pelo programa, o 

que veremos mais adiante, impossibilitou a permanência de estudantes socialmente 

vulneráveis. Cabe ressalvar que esses dados se referem aos investimentos na permanência do 

estudante da educação profissional e tecnológica como um todo e não apenas do estudante de 

graduação, visto que não encontramos dados substanciais apenas de investimentos na 

permanência de estudantes da graduação, não obstante o foco do nosso estudo tenha sido a 

educação superior no IFBA.  

 

O aumento da evasão no IFBA como consequência da redução dos investimentos na 
Assistência Estudantil 

 

 Como impacto da redução dos investimentos no Programa de Assistência Estudantil do 

IFBA, a partir do golpe político de 2016, aumentou a quantidade de alunos que evadiu, 

abandonou ou desistiu de estudar por conta da dificuldade em permanecer em sala de aula. 

 Antes de apresentarmos os dados sobre a evasão no IFBA, faz-se importante apresentar 

o método utilizado para chegar a esses dados.  

 Não foi possível encontrarmos o índice de evasão no IFBA na série histórica de 2003 a 

2017 ou 2008 (ano de criação do IFBA) até 2017, porém, encontramos nos relatórios oficiais 

do instituto, o indicador de Eficiência Acadêmica dos Concluintes (EAC) que mede a capacidade 

de alcançar êxito entre os alunos que finalizam. O cálculo desse indicador é feito encontrando-

se a razão entre o número de concluintes e o número de finalizados multiplicado por 100 para 
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encontrar o percentual de eficiência acadêmica dos alunos concluintes. Neste indicador, 

entende-se por concluintes os estudantes que concluíram o curso com êxito e estão aptos a 

colar grau e por finalizados os estudantes que deixaram o IFBA com êxito (aptos a colar grau) 

ou sem êxito (evadido, desligado, transferido externo ou Reprovado). 

 Como da divisão entre os concluintes e finalizados encontra-se um valor percentual X%, 

que representa os alunos que concluíram com êxito, então para encontrarmos o percentual Y% 

dos alunos que não concluíram com êxito, seja porque evadiram, desligaram ou transferiram 

externamente ou foram reprovados e saíram do IFBA, subtraímos da totalidade de alunos, ou 

seja, 100%, o percentual X% dos alunos que concluíram com êxito, encontrando assim, o 

percentual Y% dos alunos que não concluíram com êxito porque evadiram, se desligaram da 

instituição, mudaram pra outra instituição ou foram reprovados e abandonaram o IFBA, então 

para simplificar o cálculo, consideramos o número dos não concluintes com êxito como sendo 

evasão. Abaixo segue figura do indicador de Eficiência Acadêmica de Concluintes. 

 

Figura 1 - Eficiência Acadêmica de Concluintes 

 

Fonte: Relatório anual de Análise de Indicadores de Gestão das Instituições Federais de Educação 

Profissional, Cientifica e Tecnológica (2008-2017). 

 

Tabela 1 - Índice de eficiência acadêmica dos concluintes do IFBA 

 

INDICE DE EFICIÊNCIA ACADÊMICA DE CONCLUINTES NO IFBA 

ANO FINALIZADOS FORMADOS EAC EVASÃO 

2008 SEM DADOS  SEM DADOS  21,09% 78,91% 

2009 SEM DADOS  SEM DADOS  0,00% 100,00% 

2010 SEM DADOS  SEM DADOS  29,40% 70,60% 

2011 3.274 1.511 46,15% 53,85% 

2012 2.853 1.322 46,34% 53,66% 

2013 4.750 2.047 43,09% 56,91% 

2014 3.220 1.600 49,69% 50,31% 

2015 4.907 1.692 34,48% 65,52% 

2016 8.377 2.657 31,72% 68,28% 

2017 11.368 4.269 37,55% 62,45% 
Fonte: Relatório anual de Análise de Indicadores de Gestão das Instituições Federais de Educação 

Profissional, Cientifica e Tecnológica (2008-2017) 
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Ressalta-se que os dados apresentados foram obtidos através da seguinte metodologia: 

leitura e interpretação dos dados oficiais do IFBA, contidos nos Relatórios anuais de Análise 

de Indicadores de Gestão das Instituições Federais de Educação Profissional, Cientifica e 

Tecnológica, disponíveis no site do Ministério da Educação (portal.mec.gov.br) e dos Relatórios 

de Gestão – Prestação de Contas ao TCU (Tribunal de Contas da União) disponíveis no site do 

IFBA (http://www.ifba.edu.br/) no marco temporal de 2008, data em que o Instituto foi criado, 

até o ano de 2017.  

 

Gráfico 2 – Investimentos: Programa de Assistência Estudantil (IFBA) 

 

Fonte: Relatório anual de Análise de Indicadores de Gestão das Instituições Federais de Educação 

Profissional, Cientifica e Tecnológica (2008-2017) 

 

 

Considerações finais 

 

 A temática deste artigo se relaciona às políticas de permanência estudantil e ideário 

neoliberal. Alicerçamos nossa análise na compreensão de que a redução dos investimentos 

impactou na permanência estudantil do IFBA. 

 O Receituário neoliberal tem sido seguido de forma intensificada no governo Temer, após 

o golpe de 2016. Na política da Educação Superior, com a PEC 55, mais conhecida como PEC 

do fim do mundo ou PEC AI-5 do teto do fim do mundo que congela os gastos públicos por 20 

anos, não permitindo investimentos nas áreas de saúde, educação, programas sociais de 

transferência de renda, dentre outros programas.  

 No Programa de Assistência Estudantil do IFBA isso impactará sobremaneira os 

investimentos na política de acesso e permanência de estudantes e uma das formas de 

materialização deste impacto se dar por meio do alarmante índice de evasão de estudantes, 

conforme gráficos apresentados acima. 
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Resumo: Na segunda metade do século XIX, os cientistas brasileiros relacionavam os conceitos 
de raça, mescla biológica e degenerescência da população miscigenada. Em meio a paixões 
ideológicas, as ciências se alçaram em uma posição de poder influenciar e instrumentalizar as 
proposições médicas, sociais e políticas que modernizariam ou que regenerariam a população 
brasileira miscigenada, que entendia-se ser um eminente e constante risco biológico ao corpo 
social. Nesse período, emerge o pensamento e práxis de Juliano Moreira na contramão das 
ideias dominantes. O trabalho investiga parte da biografia deste médico baiano, especialmente 
em relação ao que aqui se denomina de teoria abrasileirada da degenerescência, demonstrando 
como emergiu o seu contra discurso e os trânsitos culturais por ele estabelecidos com os 
pensadores de vários países e épocas. Para tal, verifica-se a mobilidade social e científica do 
médico que, não obstante a ascendência negra e origem pobre, formou-se em medicina e se 
inseriu em redes nacionais e internacionais que circulavam conhecimentos, práticas científicas 
e, indiretamente, projetos políticos, apresentando contra-argumentos às ideias de 
determinismo racial vigentes. Fez parte da emergência do movimento de enfrentamento à teoria 
da degenerescência racial, contribuindo, já no final do século XIX, para disseminação do 
pensamento em favor das mestiçagens biológicas e, além de fundador da psiquiatria nacional, 
tornou-se um dos precursores do movimento sanitarista no Brasil e importante divulgador das 
ciências. 
 
Palavras-chave: Juliano Moreira; Degenerescência racial; Mobilidade social e científica. 
 
 
 

Introdução 

 

“Quem sai aos seus não degenera”. Este ditado popular de origem portuguesa se tornou 

expressão-símbolo do século XIX, no seio das teorias deterministas raciais, especificamente 

quando relacionado ao inatismo e à hereditariedade. Arraigado no pensamento científico-

positivista, majoritário da elite intelectual brasileira, o adágio representava bem aquele 

contexto de hierarquia racial e da teoria da degeneração, em razão da miscigenação (ODA, 

2003, p. 181-182). 

A partir da compreensão do conceito de degenerescência difundido por Bénedict-

Augustin Morel (1809-1873) em 18571, analisa-se o contexto brasileiro quanto às teorias 

racialistas vigentes no final do século XIX no Brasil, e se busca demarcar, na medida do 

possível, a atuação do baiano Juliano Moreira neste processo. Ele era médico, professor, 

                                                           
1 Para Morel, as degenerescências seriam desvios doentios do tipo normal da humanidade, que são 
transmitidos hereditariamente, podendo apresentar causas diversas e estavam associadas à ideia da existência 
de um tipo primitivo perfeito que sofreria um processo de decadência gradual e progressiva até a esterilidade 
e extinção (MOREL, 2008, p. 497). 



 
CADERNO DE RESUMOS DO VIII ENCONTRO DE HISTÓRIA: PROGRAMAÇÃO E ANAIS ELETRÔNICOS 

UNEB/CAMPUS VI      CAETITÉ      2019       ISSN 2179-3603       WWW.CINEDEBATEUNEB.ORG 

 

162 

 

historiador da medicina, “psicanalista”2 e agente público. Possivelmente, essa universalidade 

de sua formação propiciou o intercâmbio necessário para sua participação na construção do 

conhecimento e das relações sociais e institucionais no Brasil entre 1885 e 19333.  

Embora se trate de figura singular da psiquiatria mundial e de um divulgador das 

ciências, para a população em geral, Juliano Moreira é apenas uma espécie de personificação 

do hospital psiquiátrico em Narandiba, Salvador4 ou da colônia para enfermos mentais em 

Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E, mesmo sob este prisma, poucos o conhecem ou sabem da 

sua importância histórica. No âmbito acadêmico, as pesquisas que trazem Juliano Moreira 

como figura central focam em sua contribuição para a área da psiquiatria brasileira e mundial.5 

Fora deste espaço, entretanto, seu nome é quase desconhecido.  

Não obstante o obscurantismo até meados da década de 80 do século XX, Juliano 

Moreira não era uma figura isolada de seus pares e de seu tempo. Ele fazia parte de um 

momento em que o poder do discurso médico buscava se afirmar para além dos consultórios e 

almejava normatização a vida social e institucional do Brasil. Entendiam os médicos que era o 

seu dever de ofício realizar pesquisas e ações que subsidiassem os governos na promoção da 

defesa social por meio de medidas terapêuticas e profiláticas gerais pela população. Conforme 

descreveu Foucault, o corpo médico e científico se torna “uma ciência de proteção científica da 

sociedade, uma ciência de proteção biológica da espécie” (FOUCAULT, 2001, p. 402)  

Nesse sentido, a atuação médica vai para além da clínica, chegando a prescrever o tipo 

de tratamento moral apropriado aos indivíduos e se tornou, naquele quase meio século, a 

estratégia que permitiria melhorar, deter e/ou frear o processo degenerativo. Para muitos 

haveria que se deter o processo de miscigenação, para outros controlar rigorosamente a 

miscigenação levando ao branqueamento (volta ao tipo perfeito original). Para Juliano Moreira 

e outros que pensavam como ele, a higiene e a educação eram os instrumentos por meio dos 

quais se poderia modificar as condutas, eliminar os desvios, mudar os costumes, desse 

conjunto de seres desgraçados pela natureza hereditária, os vícios e os impulsos instintivos. 

Um tratamento profilático que atua ao mesmo tempo sobre as causas, físicas e morais, e sobre 

o mecanismo hereditário da transmissão dos estados mórbidos. Desse modo, necessário de 

fazia promover a eliminação de todo tipo de excessos (alimentícios, sexuais, intelectuais, 

ideológicos), fomentar a prática da ginástica, a educação física, a proporcionalidade das horas 

de estudo, especialmente nas crianças, incentivar os passeios ao ar livre, a boa alimentação, a 

                                                           
2 Conforme artigo de Neldson Marcolin, de forma pioneira, Juliano Moreira trouxe ao conhecimento dos 
intelectuais da época, entre 1899 e 1903, o trabalho de Sigmund Freud, traduzindo direto do alemão, uma das 
línguas que dominava, tornando-se também o precursor da Psicanálise no Brasil, em reconhecimento pós 
mortem (2006, p. 10). 
3 Marcos de ingresso na Faculdade de Medicina da Bahia e sua morte, respectivamente. 
4 “Aquele ali deve ter fugido do Juliano”, é uma frase comumente utilizada pela população de Salvador para 
indicar que alguém aparenta ter transtornos mentais ou age regularmente como se o tivesse (LYRIO, 2012, p. 
21). 
5 Juliano Moreira é o único médico psiquiatra brasileiro a constar no Dicionário Biográfico PSI, do francês 
Pierre Morel, que relaciona psiquiatras, psicólogos e psicanalistas de importância internacional. Na obra, o 
baiano é destacado elogiosamente por sua atuação profissional (MOREL, 1997 apud ODA, 2003, p. 307).  
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luta contra os vícios (alcoolismo, substancias tóxicas), a eliminação de doenças como a 

tuberculose e a sífilis, o controle da prostituição e dos casamentos consanguíneos; e demais 

estratégias equivalentes que permitissem evitar a acumulação dos processos degenerativos 

(VASQUÉZ-VALENCIA, 2015, p. 133).  

 

Notas bibliográficas e mobilidade social 

 

Juliano Moreira nasceu em 06 de janeiro de 1872, na Freguesia da Sé, cidade de 

Salvador, próximo ao lugar onde hoje se localiza o Elevador Lacerda, um dos principais cartões-

postais da cidade. Era mestiço de pele negra, livre e pobre. Sua mãe se chamava Galdina 

Joaquina do Amaral e trabalhava prestando serviços domésticos. A respeito dela, sabe-se que 

tinha ascendência africana e era livre. Entretanto, não há referências específicas em arquivos 

acerca da sua condição anterior ou da dos seus ascendentes. O pai de Juliano, Manuel do 

Carmo Moreira, tinha origem portuguesa e era funcionário municipal, inspetor da iluminação 

pública – fiscalizava os homens que acendiam os lampiões nas ruas. Ausente de boa parte da 

infância de Juliano Moreira, somente alguns anos após seu nascimento, ao tornar-se viúvo, 

Manuel o reconheceu como filho (LYRIO, 2012, p. 27-30). Na certidão de batismo de Juliano 

(Figura 1) consta somente o nome da mãe. 

 

Figura 1 - Certidão de Batismo de Juliano Moreira 

 
 

Fonte: fotografado e adaptado pela pesquisadora, no Memorial Juliano Moreira, 

Salvador, 2018. 

 

No documento consta o seguinte texto: 
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Aos 16 de outubro de 1872, baptizei e pus os Santos Óleos Juliano, pardo, 

nascido a seis de janeiro do mesmo anno, filho natural de Galdina Joaquina do 

Amaral. Foi Padrinho o Barão de Itapuã, e pos a coroa de N. Sra. Bernadimo 

Peres da Costa Chartinet. De que fui este e assignei. O Cônego Cura João José 

de Abrantes.  
 

Com base neste documento, chamamos a atenção para a qualificação que foi atribuída 

a Juliano Moreira. Ele tinha a pele negra (Figura 2) e descendia de uma mulher negra – pois 

até então não se falava acerca da sua paternidade. No entanto, constata-se no registro que o 

Cônego que presidia o rito religioso o qualificou como pardo. Verificamos também no 

documento que o padrinho de batismo foi o Barão de Itapuã6.  

 

Figura 2 - Juliano Moreira criança, jovem e idoso 

 
Fonte: adaptado pela pesquisadora, do Acervo do Memorial Juliano Moreira, 

Salvador, 2018. 

 

 

A historiografia recente tem mostrado que, ao longo do processo de conformação das 

sociedades nas Américas ibéricas, as mestiçagens criaram e ressignificaram categorias antigas 

e modernas, cujos objetivos eram classificar, distinguir e hierarquizar pessoas e grupos sociais, 

sendo a condição utilizada para designar o status jurídico dos indivíduos – como escravo, forro 

ou livre – e a qualidade, para se referir a índios, brancos, pretos, negros, crioulos, pardos, 

mulatos, mamelucos, mestiços, zambos, cabra, etc. (IVO; PAIVA, 2016, p. 21). A categoria 

qualidade, a que nos referimos na análise do registro de batismo, embora não possa ser 

dissociada da cor da pele, com ela se confunde, uma vez que também abarca em sua definição 

a condição social, o tipo e a cor dos cabelos, a estatura, o tipo de rosto, a cor dos olhos e outras 

derivações resultantes de processos de mestiçagens biológicas e culturais. 

A qualidade, para além de uma categoria objetiva como a cor, se constituía em uma 

distinção que revelava a visão do outro e a visão de si mesmo, por parte dos indivíduos (IVO; 

PAIVA, 2016, p. 23). Para os descendentes de africanos, como Juliano Moreira, ser pardo, 

portanto, dependeria não somente da tonalidade da tez (entre o branco e o preto), mas do lugar 

                                                           
6 Quem detinha o título de Barão de Itapuã à época era o médico e Professor da Faculdade Baiana de Medicina, 
Adriano Lima Gordilho. 
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social em que se encontrava, pois, segundo Guedes (2007), a cor expressava uma hierarquia. 

A negra seria ligada diretamente à condição escravidão, portanto, ser pardo, ainda que de pele 

negra, se constituía em uma diferenciação no corpo social. 

Deste modo, o documento acima apresentado, datado de 1872, nos permite observar 

que, no Brasil pré-abolição, os critérios de classificação das qualidades continuavam elásticos, 

dependendo do lugar e do olhar de quem fazia o registro, e se constituíam num modo de 

reconhecer as relações pessoais e sociais que foram estabelecidas.  

Neste caso, inferimos que a qualificação de Juliano Moreira como pardo, embora tenha 

nascido com a pele negra, deve-se ao fato de sua mãe trabalhar na casa do Barão de Itapuã e 

de este ter sido o seu padrinho de batismo. O que nos leva a concluir que essa categoria se 

constituía nos processos de alteridade que se caracterizam também pela visão que um 

estabelece do outro e que são paulatinamente incorporadas, tanto individualmente como pelas 

sociedades das quais fazem parte. 

A partir da análise da qualificação de Juliano Moreira em seu registro de batismo, 

fazemos uma segunda constatação: a de que seu grupo familiar galgou certa mobilidade social 

anterior à sua própria. Partindo do entendimento de que a mobilidade social dos forros e seus 

descendentes é um processo gradativo que se consolida de uma geração para outra (GUEDES, 

2007a, p. 342-342) e que são impulsionadas por fatores específicos, nesse caso entende-se que 

ela se deu em razão da relação de compadrio7 estabelecida entre a mãe de Juliano Moreira e o 

barão de Itapuã, sendo esta decisiva para a sua qualificação no documento de batismo, as 

condições materiais para a sua formação acadêmica e ascensão científica e cultural.  

Aliado a este fato, podemos inferir ainda que a mobilidade social pode ter sido 

influenciada por outro fato. Manso (2016, p. 65-66) afirma que uma das formas de ascensão 

social era o reconhecimento da paternidade de filhos ilegítimos por homens portugueses ou 

descendentes destes, autonomamente da cor da mãe. Nos lacunosos registros encontrados 

pelos pesquisadores, não foi possível saber exatamente em que momento da infância de Juliano 

Moreira, o português Manuel do Carmo Moreira o reconheceu como filho e passou a ter convívio 

com ele. Sabe-se apenas que foi depois que aquele se tornou viúvo. Inferimos que este 

reconhecimento teve importância social para Juliano Moreira, em razão de ele ter colocado a 

sua filiação na capa da tese de doutoramento, o que não era o regramento na confecção das 

teses (Figura 3). Assim, em razão da relação de compadrio primordialmente, aliada ao 

                                                           
7 O compadrio consistia em uma relação nascida no sacramento do batizado e registrada nos livros paroquiais. 
Por se tratar de um "renascimento espiritual", os batizandos deveriam dispor de novo vínculo filial, agora 
definido através dos "pais espirituais", transformados em fiadores públicos daqueles por quem respondiam. 
Tal compromisso significava privilégios e deveres de ambas as partes, os quais eram reconhecidos através da 
obediência, fidelidade e reverência do afilhado, em contrapartida às múltiplas responsabilidades dos 
padrinhos. Porém, as redes de compadrio funcionavam também em uma dimensão política e social. Eram 
criadas redes de relações que podiam começar entre humildes ex-escravas e terminar em famílias de 
importância social e/ou econômica (PEREIRA; SOUSA; VENANCIO, 2006, p. 276). 
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reconhecimento da paternidade pelo pai português, o menino Juliano tomou destino diferente 

de cerca de 90% da população negra e mestiça da época.8   

 

Figura 3. Capa da Tese de doutoramento de Juliano Moreira 

 

Fonte: Fotografado do original pela pesquisadora, na Biblioteca 

Gonçalo Moniz, Salvador, 2018. 

 

 

Sendo pobre, ainda que livre, mas já usufruindo da mobilidade proporcionada pelas 

relações estabelecidas por sua mãe e pelo reconhecimento paterno, Juliano Moreira encontrou 

um caminho que resultou em sua própria ascensão cultural e integração à sociedade: a 

educação. Sob o apadrinhamento do renomado médico e professor da Faculdade Baiana de 

Medicina, Adriano Lima Gordilho (o Barão de Itapuã), fez seus estudos iniciais no Colégio Pedro 

II, transferindo-se depois para o Liceu Provincial.  

Os professores do Liceu constataram um incomum talento e esforço do aluno e, por 

isso, também lhe foi permitido cursar, ao mesmo tempo, medicina na Faculdade Baiana de 

Medicina,9 conforme o documento de matrícula datado de 02 de março de 1886 (Figura 4). 

Portanto, Juliano ingressou na faculdade aos treze anos de idade. 

                                                           
8 De acordo com os resultados do censo de 1872, os analfabetos correspondiam a 84% da população total, 
elevando-se para 86%, se considerada apenas a população feminina e para 99% se considerada a população 
escrava (OLIVEIRA, 2003).  
9 Hoje conhecida como FAMEB-UFBA, foi a escola mãe do ensino médico no Brasil. Criada em 18/02/1808, 
passou por várias mudanças até chegar à configuração atual (JACOBINA, 2013). 
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Figura 4 - Documento de matrícula de Juliano Moreira 

 
 

Fonte: fotografado pela pesquisadora, no Memorial Juliano Moreira, Salvador, 2018. 
 

Juliano Moreira teve sua tese de doutoramento aprovada em 1891, quando tinha apenas 

18 anos (JACOBINA, 2013, p. 16); embora não tenha sido o primeiro médico de pele negra – 

antes dele vieram Luiz Ancelmo da Fonseca (1842-1929) e Manuel Maurício Rebouças (1799- 

1866), dentre outros –, a precocidade foi o fato admirável, que já indicava a importância 

singular que teria na produção científica e social do Brasil, nas décadas seguintes.  

Aspectos biográficos apontam que, ainda no século XIX, Juliano Moreira utilizou o 

conhecimento científico e a clínica médica experimental para comprovar suas ideias e 

estabelecer sua posição contrária aos postulados assimilados no país acerca do determinismo 

racial e climático em relação à degenerescência, estabelecendo profícuo trânsito científico com 

saberes produzidos em outras partes do Brasil e do mundo. Sua tese de doutoramento foi uma 

ampla revisão bibliográfica aliada a estudo de casos, na qual ele conclui pelo não determinismo 

da “raça” nas degenerescências, sendo essas atribuídas a outros fatores e posiciona-se de 

forma favorável à miscigenação da população brasileira, especialmente quanto ao elemento 

negro.  

Juliano Moreira nasceu em um Brasil ainda escravocrata, embora já sob a vigência da 

Lei do Ventre Livre, aprovada em 1871. Nesse período eram amplamente aceitas as ideias de 

existência de “raças” humanas diferenciadas e do escalonamento entre elas. Os espaços sociais 

estavam, portanto, demarcados. Numa sociedade em que a desigualdade era princípio jurídico 
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até a Constituição do Império, de 1824 (SANTOS, 2016, p. 116), era impossível negar as 

hierarquias e os domínios políticos e econômicos dos europeus e seus descendentes.  

Entretanto, a historiografia recente demonstra que, no Brasil, apresentava 

flexibilizações. São muitos os casos que ilustram o movimento de pessoas que ultrapassaram 

fronteiras sociais, políticas, ideológicas e até mesmo religiosas na América Ibérica, o que nos 

leva a refletir e perceber que o caráter das linhas que definem os grupos sociais não é estático 

e nem determinista (IVO, 2005, p. 3). Ao contrário, as relações de mobilidade social e os 

trânsitos culturais, no âmbito dos estudos das mestiçagens, põem em xeque a visão dicotômica 

dos grupos sociais, e dão conta de explicar fatos como a ascendência social e científica de 

Juliano Moreira e sua influência nos rumos políticos da história do Brasil na Primeira 

República. 
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Resumo: Este trabalho busca desenvolver uma breve análise do cenário educacional 
caetiteense entre os anos de 1900 e 1930. Este período foi de muitas mudanças na educação 
complementar da cidade devido ao fechamento de instituições de ensino públicas, influenciado 
pelo contexto político do município e do estado da Bahia, e a abertura de instituições ligadas 
a instituições religiosas distintas e apoiadas por grupos políticos opositores. De todo modo, o 
período pode ser considerado uma verdadeira primavera escolar para a cidade, o que trouxe 
impactos diretos não só para a formação educacional, mas também a formação cultural da 
comunidade local. 
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Introdução 

 

 

A cidade de Caetité está localizada na porção Sudoeste do estado, a quase setecentos 

quilômetros da capital, numa região tradicionalmente conhecida como Sertão, é uma das mais 

antigas da região. 

Sua colonização se remete ao final do século XVII e início do XVIII, neste momento já 

existia em Caetité fazendas de gado e das riquezas geradas por elas acaba surgindo uma 

pequena aristocracia local dotada de cultura e civismo sendo a religiosidade outro diferencial 

relevante.  

O povoamento colonizador dessa região resultou, por um lado, do alongamento 

das fazendas de gado de Antônio Guedes de Brito e de seus sucessores no Rio 
São Francisco, que se estenderam para os planaltos, subindo os vales dos seus 

afluentes e tributários; e por outro lado, da expansão do contingente 

populacional atraído pela grande exploração aurífera das Minas Gerais e da 

extração do valioso metal nas cabeceiras do Rio Itapicuru, em Jacobina e nas 

serras da Tomba e das Almas, nascentes dos rios de Contas e Paramirim. 

(NEVES, 1998, p. 87) 

 

Devido a sua localização geográfica estratégica, Caetité foi aos poucos se firmando como 

ponto de passagem, descanso e abastecimento de gêneros para viajantes com destino às Minas 

Gerais, ao Rio São Francisco ou a Goiás e no sentido contrário, ao litoral da Bahia. 
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Sua elevação à condição de vila em 1810 e depois de cidade em 1867 está intimamente 

relacionada ao progresso que gerou necessidades de operacionalização local das demandas 

políticas e jurídicas. O geógrafo Theodoro Sampaio, numa de suas expedições pelo interior da 

Bahia, entre os anos de 1879 e 1880, classificou o lugar como diferenciado em aspectos como 

cultura e urbanização.  

 
[...] situada no fundo de um vale estreito, a estrada deflete a lés-nordeste, depois 

a nordeste [...] a penetrar a cidade, cujo aspecto é deveras grato ao viajante que 

vem do sertão. Caetité apresenta aos viajantes um aspecto de corte do sertão. 

Há aqui uma boa e culta sociedade muito urbanizada e delicadeza na gente do 

lugar. (VITOR NETO, 2005, p. 12) 

 

 

As relações comerciais sustentavam a economia local, ao tempo em que mantinham o 

sertão articulado às economias dos centros maiores. O comércio de abastecimento de Caetité 

expandiu-se ainda para o norte de Minas Gerais, onde contatos promissores foram mantidos 

até os anos iniciais do século XX. 

A cidade foi, aos poucos, ganhando relevância política e econômica, e por ocupar um 

espaço geograficamente privilegiado, tornou-se também centro de distribuição de produtos 

manufaturados ou de produtos importados de outras regiões. Ela reunia alguns fazendeiros e 

comerciantes perseguidos no período da Inconfidência Mineira que trouxeram consigo seus 

bens e seu modo social recatado de viver propício à formação de clãs de parentesco e de 

políticos. Por razões como esta, Caetité sempre foi tida como referência na região no que diz 

respeito à civilidade, à educação e depois à política. 

Além da movimentação financeira gerada e ou articulada, da cidade saíram, no século 

XIX e início do século XX, caetiteenses que fizeram o lugar conhecido e reconhecido no estado 

e no país por meio das suas atividades políticas. A região contava com seus representantes 

políticos ora no poder legislativo do estado ora no poder executivo como o primeiro governador 

eleito da Bahia, o Dr. Joaquim Manoel Rodrigues Lima.  

Os caetiteenses diretamente vinculados às fontes de poder e prestígio na Capital 

montaram na política regional, um quartel-general cuja autoridade cobria diversos municípios 

da região.  

Em Caetité, ao iniciar do período republicano, o partido Liberal se sobressai, tendo como 

um forte representante o Dr. Deocleciano Pires Teixeira. A ramificação política do Governador 

Luís Viana na região se dava por meio dele que era senador e o representante local do referido 

partido.  

 
Um início promissor: a educação floresce em Caetité 

 

Há indícios de que a parceria política local e estadual rendeu à região algumas 

benfeitorias como a implantação da Escola Normal. 
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A Escola Normal de Caetité foi inaugurada em 1898 juntamente com a Escola Normal 

da cidade de Barra na gestão do governador Luís Viana.  

 

1898 - MENSAGEM apresentada à Assembleia Geral Legislativa pelo exmo. Sr. 

Dr. Luís Viana, governador do Estado, e, 14 de abril de 1898. Bahia, Tip do Corr. 

de Notícias, p 26 

Noticia a inauguração das escolas normais de Barra e de Caetité, a abertura de 

um conservatório de música e de um curso de escultura. Queria reformar o 

ensino agrícola. P. 12 -13, IHGB. (TAVARES, 2001, p. 61) 

 

 

Diferentemente dos outros lugares da região, Caetité chega ao século XX com escolas 

de primeiras letras, particulares, destinadas ora a meninos, ora a meninas, mas também com 

uma escola pública destinada a formação de professores. 

Entretanto, esse impulso em favor da educação em Caetité, não duraria muito tempo. 

Num contexto de desavenças políticas deu-se o rompimento entre Deocleciano Pires Teixeira e 

novo governador da Bahia, Severino dos Santos Vieira1. É neste mesmo contexto que, alegando 

dificuldades financeiras, o governador declara extintas as Escolas Normais das cidades da 

Barra e de Caetité através do Decreto nº 215 de 29 de dezembro de 1903: 

 
1904 – MENSAGEM apresentada à Assembleia Geral Legislativa na abertura da 

2ª sessão ordinária da 7ª legislatura pelo governador, Severino Vieira. Of. Do 

Diário da Bahia, 1904. 143p. Tornando a acentuar que a ação federal 

prejudicava o ensino. É partidário da reforma do ensino, mas pondera 

dificuldades financeiras. Suprimira as escolas normais de Barra e de Caetité (31 

– 36) (IHGB) (TAVARES, 2001, p. 63) 

 

Este fato prejudicou muito a educação caetiteense que contava com esta única escola 

de educação profissional. Isso traria uma reação em cadeia para os outros níveis de educação, 

sem professor não havia possibilidade de manter ao menos a educação primária 

principalmente nos distritos do município, cujo território era muito extenso, sem contar que 

essa medida também teria impacto direto nos municípios vizinhos que também dependiam da 

Escola Normal de Caetité, única na região, para assegurar a existência de professores primários 

em suas respectivas localidades. 

Diante da crise educacional gerada por essa decisão do governo estadual, o Conselho 

Municipal de Caetité, se posicionou enviando uma representação formal à Assembleia Geral 

do Estado da Bahia questionando a deliberação do governador como também as rasas 

justificativas usadas por ele na tomada dessa decisão. 

 

(...) Ilmos. Exmos. Srs. Presidente e membros da Assembleia Geral do Estado da 

Bahia. O Conselho Municipal de Caetité no uso mais sagrado dos direitos vem 

respeitosamente representar ante o poder legislativo do Estado contra o decreto 

215 de 29 de dezembro do anno findo, decreto oriundo de uma falsa apreciação 

dos fatos, não bem estudados e cujas origens se desconhecem, ou alias, não se 

                                                           
1 De acordo Luís Henrique Dias Tavares, (2001) Severino Vieira veio do Partido Conservador do Império e assim 
continua no período republicano, fazendo parte do Partido Republicano Conservador. 
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procurou indagar e muito menos remediar. (Atas das Sessões do Conselho 

Municipal, 28/04/1904, p. 156) 

 

Nesta representação os conselheiros expõem a importância de Caetité como polo 

regional de educação bem como as consequências da extinção da escola para o progresso da 

instrução pública de um extenso território, isso por que nesse momento eles falam em nome 

das duas instituições extintas: Caetité e Barra. 

 

(...) Esse decreto suprimiu dos lugares considerados vitalícios e fechando dois 

estabelecimentos de ensino profissional instituídos em satisfação a instante 

solicitação das necessidades do ensino sertanejo. Não só veio ferir direitos 

respeitadíssimos e individuais como matar de vez toda a aspiração que duas 

extensíssimas zonas do estado podessem ter de progressiva melhora na 

instrução e da futura posse dos imensos benefícios que de sua difusão 

infalivelmente decorrem. E não será por demais fazer agora notar que neste caso 

especial o Conselho Municipal de Caetité vê-se pela excepcionalidade das 

circunstâncias constituído orgam dos interesses dos municípios vizinhos todos 

igualmente prejudicados pela privação dos instituto supresso que sendo de fato 

um centro de cultura intelectual para esta cidade era como os factos 

inrecusavelmente o provam, uma fonte de onde já sensivelmente fluía a 

instrução preparando um bom número de professoras hoje na maior parte 

colocada à testa da instituição primária em muitas localidades desse município, 
no vizinho de Monte Alto, nos de Jacaracy, Riacho de Santana e Jussiape. É 

pois no interesse da instrução primária de duas vastíssimas zonas do alto sertão 

profundamente prejudicadas pela supressão das escolas que este conselho 

anima-se a levar a presente representação ao poder competente já tendo um 

tempo e em sua primeira reunião ordinária representado ao Ex. Governador do 

Estado pedindo a reconsideração do decreto supressor. (Atas das Sessões do 

Conselho Municipal, 28/04/1904, p. 156) 

 

No decorrer do documento eles apresentam e depois questionam com veemência as 

questões postas pelo governo para justificar a extinção da escola, ficando clara a insatisfação 

dos Conselheiros com relação às esvaziadas razões apresentadas. 

 
(...) Esse decreto em diversos considerando, procurava justificar-se salientando 

1º a falta de frequência em ambas as escolas, 2º a deficiência do ensino 

ministrado, 3º a necessidade de reduzir despesas atendendo ao estado 

financeiro, combinado com a conveniência de dar-lhe melhor aplicação às 

quantidades anualmente gastas já melhorando as condições invejáveis do 

Instituto Normal da capital, já habilitando o Thesouro a mais pontualmente aos 
pagamentos do funcionalismo público. (Atas das Sessões do Conselho 

Municipal, 28/04/1904, p. 157) 

 

Mesmo diante da representação que pedia a revogação do documento, o governo 

estadual não cedeu e Caetité entraria num “sono profundo” no que diz respeito à educação 

complementar e profissional.  

 

Por causa da rivalidade partidária ente o governador Luís Viana e seu sucessor 

Severino dos Santos Vieira, a Escola Normal, que já funcionava, havia cinco 

anos foi fechada em 1903. A situação ficou mais precária ainda no ano seguinte 
quando a Escola Complementar também fechou. 

Somente em 1912, quando o missionário presbiteriano John Henry Mac-Call 

apareceu, é que Caetité sairia da penúria educacional. O missionário não pedia 
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dinheiro mas apoio e o encontrou no Coronel Cazuzinha. (AZEVEDO, 1986, p. 

37). 

 

No período de 1904 a 1911, ou seja, depois do fechamento da Escola Normal, a educação 

em Caetité se resumia a cadeiras particulares e pequenas escolas de primeiras letras ou escolas 

primárias geralmente destinadas apenas a meninos ou a meninas. Essa realidade só mudaria 

a partir de 1911 com a chegada de uma missão protestante presbiteriana, que instala em 

Caetité uma igreja e no ano seguinte uma escola.  

 

Educação Presbiteriana: a Escola da Americana de Caetité  

 
De acordo publicação da Mackienze, (2000), era comum as esposas dos missionários se 

dedicarem às atividades sociais desenvolvidas pela igreja, nesse caso escolas, como por 

exemplo, a do Missionário George Whiterhill Chamberlain, a senhora Mary Annesley 

Chamberlain, que criou uma pequena escola, que viria a ser a Escola Americana de São Paulo 

e depois a Universidade Mackienze. 

 Na Bahia, a Missão Presbiteriana esteve em várias localidades onde fundaram igrejas, 

escolas e hospitais como é o caso de Ponte Nova (atual município de Wagner) como relata 

Nascimento (2008). 

Em Caetité, mesmo enfrentando fortíssima oposição da Igreja católica local, 

representada pelo pároco, o Monsenhor Luís Pinto Bastos, a Igreja Presbiteriana foi fundada 

em Caetité em 1911 pelo Reverendo britânico Henry John Mc Call, vindo de uma missão 

presbiteriana norte americana, que passou a morar em Caetité com sua família.  

 Logo após a abertura da Igreja, e anexa a ela, foi fundada a Escola Americana, sob a 

responsabilidade da Professora Margaret Bell Axtell, esposa do Reverendo Mac Call, também 

natural dos E.U.A, conforme Matos (2004).  

Em Caetité, a fundação da igreja e da escola só foi possível com o apoio do Coronel 

Cazuzinha2, que era muito simpático à causa do Reverendo Mac Call, constante participante 

das suas conferências, e de outras famílias “tradicionais” abertas à nova crença e ao novo 

modelo de educação. 

Possivelmente, o Coronel Cazuzinha via nos presbiterianos uma oportunidade de 

amenizar os problemas de Caetité em relação à educação, além do “apoio moral” ele cedeu à 

Escola Americana todos os móveis que pertenciam a Escola Normal, neste momento fechada, 

facilitando assim a sua implantação. 

O jornal A Penna, que circulava na cidade e em toda a região na época publicou 

reportagem noticiando a abertura da nova escola e dando alguns detalhes sobre o seu 

funcionamento e os métodos usados. 

                                                           
2 O Coronel José Antônio Rodrigues Lima era o Intendente Municipal no período. 
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Collegio Americano 

 

Aguardamos a realização do seu programa e os resultados d’ele para podermos 

informar os nossos leitores do que é o Collegio Americano, modesta casa de 

ensino fundada n’esta cidade pelo Dr. Henry Mc Call e confiada à direção de sua 

digna e ilustrada esposa. 

 

Temos visto e constatamos pelo matriculoso estudo dos meios e dos resultados 

ali empregados e obtidos, que, em geral não se pode desejar melhores resultados 

digo melhores methodos de ensino do que os americanos que ali são adaptados 

e em particular a distincta educadora segue-os à risca conseguindo 
surpreendentes vantagens. 

 

O grupo de discípulos é dividido em sete classes das quais a mais alta recebe o 

ensino complementar e o de pedagogia prática. Os pueris que achavam-se na 

primeira classe aprendem rudimentos de leitura e arithmética em suas mais 

simples operações por meio da escripta. Nada de primeiros livros, nada de 

subtração. Entretanto crianças de muito poucos anos que la entraram há um 

mez, já escreveu phases simples e constam sem ter lido um compêndio. Ficamos 

satisfeitíssimos com o que vimos e aqui expomos. (A Penna, 26/04/1912, p. 03) 

 

 

Era a educação moderna que chegava a Caetité por meio da Escola Americana. 

Inicialmente era oferecido o curso infantil, primário e complementar, as aulas eram mistas, ou 

seja, na mesma classe se encontram meninos e meninas, uma novidade para a cidade que até 

então tinha escolas separadas para homens e para mulheres. 

Ao que parece a cidade recebeu de forma muito positiva essa nova escola como também 

os seus métodos inovadores, intuitivos, o que havia de mais moderno na época. 

A abertura da Igreja Presbiteriana e da Escola Americana traria novos atores ao cenário 

religioso e educacional caetiteense. Isso, sem dúvida, colocou em questão a hegemonia da 

Igreja Católica tão tradicional e presente na cidade há tanto tempo. 

Este fato impulsionou uma reação por parte da liderança católica local que no mesmo 

período buscou, junto ao Arcebispo da Bahia, providências e encontrou nos jesuítas 

portugueses exilados no Brasil uma alternativa muito favorável. 

 

A Escola Jesuíta de Caetité: contrarreforma? 

 

A Igreja Católica, na pessoa do pároco, o Monsenhor Luiz Pinto Bastos, apoiada pelo Dr. 

Deocleciano Teixeira, opositor do Coronel Cazuzinha, trouxe para Caetité um colégio jesuíta 

denominado Instituto São Luiz Gonzaga, que faria frente, ao mesmo tempo ao colégio 

protestante e ao partido político do intendente. 

O Instituto foi aberto em junho de 1912 e era administrado pelos padres jesuítas, sendo 

a maioria deles estrangeiros. O colégio era particular, funcionava em regime de internato e 

externato, era somente para meninos e abarcava alunos de toda a região. O ensino nesta 
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instituição se calçava nos princípios da Ratio Studiorum3, mas também mantinha 

características do método intuitivo baseado nas lições de coisas como a Escola Americana. 

As duas instituições confessionais permaneceram ativas até meados da década de 1920 

quando foram fechadas por interesse das respectivas instituições religiosas.  

Entretanto, a essa altura, Goes Calmon, governador da Bahia em 1925, convida o jovem 

caetiteense Anísio Teixeira para assumir o cargo de Inspetor Geral da Instrução Pública do 

Estado da Bahia. Anísio Teixeira representa o pensamento da escola pública, gratuita e de 

qualidade para todos e como inspetor ele logo trata de devolver a Caetité a Escola Normal 

fechada em 1903 pelos opositores políticos de sua família. 

Assim a cidade teria novamente uma escola pública destinada à formação de professores 

que atendia a demanda de toda a região, dando a Caetité o título de Terra da Cultura, pela 

valorização e por sua vocação educacional. 

 

Considerações finais  

 
O cenário educacional descrito acima traz uma série de elementos interessantes e ainda 

pouco explorados, em especial para a memória e a história local no tange à Educação. Nesse 

sentido, a que se destacar que com a abertura das duas instituições (Escola Americana e Escola 

Jesuíta), Caetité desperta do “sono profundo” ao qual havia mergulhado com a extinção da 

Escola Normal. Dessa maneira, a cidade contava durante a década de 1910 com duas 

instituições educacionais de muita qualidade, cada uma à sua maneira. O entusiasmo em 

relação aos efeitos positivos para a Educação pode ser constatado em várias fontes 

documentais da época. São indícios de que a educação era vista como motivo de orgulho e 

progresso da pequena Caetité. 

Longe de esgotarmos as possibilidades de aprofundamento do tema, buscamos nestas 

linhas ensejar a abertura de um debate a respeito da História e da Memória da Educação no 

interior da Bahia, em especial trazer contribuições acadêmicas e sociais para história e a 

memória da educação em Caetité, bem como abrir uma linha de reflexão e discussão para que 

outras pesquisas sejam desenvolvidas sobre o tema. 
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3 Modelo de ensino desenvolvido pela própria Ordem Jesuíta e utilizado em todas as suas escolas. 
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Orientadora: Dra. Maria Lúcia Porto Silva Nogueira (UNEB/Campus VI) 
 
 

Resumo: O presente trabalho sobre a sífilis no município de Caetité- BA nos anos de 1920 a 
1930 procura explicar como as pessoas portadoras de sífilis do período reagiram às medidas 
do poder público de promoção à modernização e higienização dos seus espaços e como elas se 
inseriram numa sociedade carregada de estigmas moralizantes para a disciplinarização dos 
corpos e comportamentos especialmente femininos. As análises de certidões de óbito do 
município de Caetité confrontadas com correspondências eventuais da família Teixeira, e 
edições do jornal A Penna permitiram perceber que a sociedade caetiteense à época, 
encontrava-se imbuída de ideais civilizatórios e de higienização e, encaravam a sífilis com 
extrema preocupação, visto que a doença era caracterizada como causadora de um perigo 
social que colocava em risco a ordem, a constituição e a manutenção da família. 
 
Palavras-chave: Modernização; Sífilis; Corpo feminino. 
 
 
 
Introdução 

 

A realização desta pesquisa tem como objetivo principal, responder ao questionamento 

de como a sociedade de Caetité- BA1, nos anos de 1920-1930, reagiu à presença da sífilis na 

referida cidade. Pretendemos investigar o olhar médico e social diante desta doença e todo o 

arcabouço que girava em torno da moralidade causadora dos estigmas e hostilidades da qual 

os pacientes eram vítimas. De modo que sofriam duplamente, além das mazelas que a doença 

causava, ainda eram vítimas da rejeição social. 

Para entendermos de um modo geral o contexto em que Caetité estava inserida, é de 

suma relevância voltar ao Brasil nas primeiras décadas do século XX, período em que o país 

passava por um processo incessante de modernização. Após a proclamação da república e a 

chegada de imigrantes, o objetivo era de crescimento industrial, trabalho, progresso e, com 

uma economia ainda voltada para a exportação de café, criaram-se grandes projetos de 

urbanização nas principais capitais do país, espelhado nos moldes parisienses. Esses projetos 

afetavam diretamente a infraestrutura das cidades, como: melhoramentos no sistema 

sanitário, alargamento das ruas, a chegada da água encanada e etc. A ideia de um Brasil 

alcançando sua modernidade promovia a limpeza urbana e social, com o objetivo de afastar 

                                                           
1 Município localizado no sudoeste da Bahia está a 645 quilômetros de Salvador e possui uma população de 
50.861 habitantes, conforme dados do IBGE de 2018. 
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dos centros urbanos os resquícios e heranças da pobreza deixada pela escravidão. Como diz 

Chalhoub: 
 

Um caminho da civilização, isto é, um modelo de “aperfeiçoamento moral e 

material” que teria validade para qualquer “povo”, sendo dever dos governantes 

zelar para que tal caminho fosse mais rapidamente percorrido pela sociedade sob 

seu domínio. Em segundo lugar, há a afirmação de que um dos requisitos para 

que a nação atinja a “grandeza” e a “prosperidade” dos países “cultos” seria a 

solução do problema de higiene pública. (CHALHOUB, 1996, p. 34-35). 
 

 

Nesta citação, Chalhoub nos mostra a importância que os governantes davam no início 

do século XX ao processo de higienização como forma de limpeza social e na perspectiva de se 

chegar aos modelos das cidades europeias que eram vistas como exemplo de progresso e 

civilização. 

Partindo para o estado da Bahia, vale ressaltar, que em Salvador também aconteceram 

mudanças significativas no processo de desenvolvimento e modernização nas primeiras 

décadas do século XX, especialmente no governo de José Joaquim Seabra, onde ideais de 

mudanças urbanísticas importados da Europa, foram inseridas na estética da cidade com a 

construção de avenidas, melhoramentos na iluminação, transporte e distribuição de água. 

Salvador vivenciava graves problemas de crescimento demográfico o que acarretou em uma 

carestia de alimentos, mendicância, pobreza e surtos epidêmicos e endêmicos. Para isso, foi 

criado em 1925, o Código Sanitário da Bahia com a intenção de implantar medidas sanitárias 

na cidade para o controle da proliferação dessas doenças (LEITE, 1996).  

Caetité foi escolhida para a pesquisa, por ter sido uma cidade de grande referência no 

alto sertão baiano, conhecida por ser a “Princesinha do sertão”, era um polo cultural e 

educacional privilegiado, que exercia grande influência sobre os outros municípios no século 

XIX. Contudo, nos anos iniciais do século XX, 1920-1930, a cidade vivia uma crise econômica 

muito grande advinda da seca que assolou a região nos períodos de 1878-1915 e que devastou 

a produção de algodão, base da economia da época juntamente com a produção familiar 

(SANTOS, 1997). Esta seca ocasionou muita fome e a escassez dos gêneros alimentícios, o que 

fez alavancar o número de migrantes rurais para os centros urbanos. Com a migração e a 

pobreza advindas da escassez de alimentos, a mendicância e os pedintes de outras regiões se 

fizeram presentes na cidade, provocando o aumento da desordem e da violência, segundo os 

setores letrados da sociedade, pondo em risco a segurança da população. De acordo com a 

publicação da primeira página do jornal A Penna2, de 23/08/1925, João Gumes escreveu que 

a cidade adquiria aspectos de sujeira e falta de higiene, ditando que os “maus modos” da 

população e a imundície nas ruas, fosse o grande motivo para a proliferação de epidemias e 

doenças bacteriológicas que gerou muitas mortes na época, tais como: a tuberculose pulmonar, 

                                                           
2  O jornal A Penna é fundado pelo escritor João Gumes, em 5 de março de 1897. Primeiro jornal do sertão e 
segundo do interior baiano. Surgiu inicialmente em quatro páginas, depois ampliadas para seis, que eram 
compostas pelo editorial, artigos de fundo, editais, coluna social, notas diversas. 
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febre amarela, varíola, febre tifoide, influenza e a sífilis, que é o objeto dos nossos estudos3. E 

desta maneira, Caetité se distanciava do tão sonhado progresso e modernização. 

  A primeira república foi marcada como o período do saneamento, devido à acentuação 

de uma consciência entre as elites e os médicos em relação aos problemas do país, levando a 

responsabilidade da salubridade dos espaços totalmente ao estado. Os médicos vão ganhar 

uma posição e um poder de destaque, nesse momento em que a ciência passa a ter a missão 

de provocar a regeneração da sociedade e, o olhar médico adquire um caráter disciplinar dos 

corpos, especialmente do corpo feminino. É a partir do século XX que esse discurso invade as 

casas, onde os médicos ditavam o modelo ideal que cada cidadão deveria viver (FOUCAULT, 

1977).  

Com a chegada dos médicos sanitaristas houve mudanças nos antigos hábitos para a 

manutenção da salubridade e da saúde. Eles vão condenar o excesso sexual a imoralidade dos 

comportamentos femininos, ditando-os de pervertidos. A prostituição passa a ser vista como a 

grande causadora da sífilis e da deflagração moral, associando a doença à ideia de perigo na 

manutenção e solidificação da família, e um mal social que deveria ser combatido (BATISTA, 

2013). 

Sobre as fontes usadas para este trabalho é importante ressaltar que as fontes 

históricas não tratam de buscar as origens ou a verdade de tal fato, mas de tentar entendê-las 

enquanto registro e testemunho dos atos históricos. A fonte não fala por si só, cabe ao 

historiador fazê-las falar através de indagações ao documento. Esta é a primeira necessidade 

de qualquer pesquisa histórica bem conduzida (BLOCH, 2001). Com o propósito de 

desenvolvimento e avanço da nossa pesquisa, partimos para a coleta de dados de alguns 

documentos em fontes primárias do (APMC) Arquivo Público Municipal de Caetité- BA e, entre 

muitas perguntas às fontes, buscamos enfocar o principal questionamento que era tentar 

entender como a cidade de Caetité reagiu à presença da sífilis e ao tratamento dado aos 

portadores da doença diante de uma sociedade repleta de estigmas moralizadores. A princípio, 

as fontes usadas são: o livro da memorialista Helena Lima “Caetité pequenina e ilustre”, 

certidões de óbito, correspondências eventuais da família Teixeira e do Barão de Caetité e o 

jornal A Penna. A metodologia utilizada é histórico-qualitativa, quantitativa. Iremos utilizar 

uma análise de documentos escritos fazendo associação com as leituras selecionadas. 

 

 

Disciplinariazação dos corpos e o combate à sífilis 

 

A sífilis é uma doença sexualmente transmissível causada por uma bactéria de nome 

Treponema Pallidum, ela começa silenciosa, muitas vezes sem manifestar nenhum tipo de 

                                                           
3 João Antônio dos Santos Gumes (Caetité, 10 de maio de 1858 — 29 de abril de 1930). Foi um escritor, rábula, 
jornalista e pesquisador brasileiro. Por sua produção de época e ideias inovadoras, é objeto de vários estudos 
acadêmicos e o jornal que fundou no final do século XIX constitui-se em importante acervo a registrar os 
primeiros anos da república, no interior do país. Escreveu oito livros e sabia falar três línguas.  
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sintoma, o que garante a sua evolução para um estágio mais avançado atingindo outros órgãos, 

podendo acometer o sistema cardiovascular, aneurisma cerebral, tumores cerebrais etc., 

levando os pacientes a quadros graves e muitas vezes morriam achando sofrer de outras 

moléstias. Portanto, apesar de encontrarmos números relativamente baixos de casos de mortes 

por sífilis em Caetité, entre os anos 1920 a 1930, não suspendemos a hipótese de que houve 

um surto da doença na cidade neste período, porque além da dificuldade de identificação da 

doença pelas características acima citadas, muitas vezes as vítimas de sífilis não buscavam 

tratamento por medo da exclusão e rejeição social que poderiam vir sofrer, visto que estavam 

inseridos em uma sociedade imbuída de ideias civilizatórios e moralizantes pautados no medo 

da degeneração da raça. Além disso, ainda havia pouca informação sobre o contágio e o 

tratamento adequado da doença, o que dificultava a cura dos infectados. 

Ao analisar as certidões de óbito da sede no Arquivo Público Municipal de Caetité- BA 

(APMC), para contabilizar os mortos por sífilis no período de 1920 a 1930 no município, 

chegamos ao total de 23 vítimas registradas, sendo que dos 23 mortos 16 são mulheres e 7 são 

homens. Das vítimas mulheres, 6 foram declaradas de cor branca, 2 declaradas pardas e 2 de 

cor preta, as outras 5 não possui registro de cor. Das vítimas homens, foram contabilizados 7 

mortes, sendo 2 declarados pardos, 2 pretos e 2 de cor branca, 3 das vítimas não tiveram seus 

registros de cor informado. Das 23 vítimas contabilizadas, 2 foram fetos mortos, o que mostra 

a presença da sífilis congênita, onde a criança já nasce com a sífilis que é transmitida pela mãe 

na hora do parto e mais duas crianças, uma de 1 ano e seis meses e a outra de 5 meses. Ou 

seja, o número por porcentagens das 23 vítimas são: 69,57% eram mulheres e 30,43% eram 

homens, 34,79% brancos, 30,43% pretos ou pardos e 34,79% não tiveram a cor registrada.  

Ao confrontarmos esses dados com as outras fontes, observamos que a população negra 

e parda, embora os dados mostrem o contrário, era mais suscetível a adquirir sífilis devido ao 

locus social dessas pessoas. Os negros em Caetité estavam inseridos na categoria de 

marginalizados e pobres que viviam a margem da sociedade, segundo o jornal A Penna, a culpa 

da proliferação da sífilis era dos setores empobrecidos e das meretrizes que viviam nas ruas, 

por serem considerados indigentes e ignorantes e por não praticarem as medidas higiênicas 

impostas pelo código sanitário. Deste modo, eram classificados como os únicos responsáveis 

pela proliferação das doenças e perturbação da ordem pública e da moral4, segundo Caulfield: 

 
 

As descrições de cor estavam geralmente associadas com características morais 

ou sociais específicas, e vice-versa. O comportamento de uma mulher, suas 

roupas, múltiplos namorados, a condição social e ocupação de um homem, 

combinavam com a cor para definir sua posição social e moralidade 
(CAULFIELD, 1996, p.153). 

 

                                                           
4 A Penna, Caetité, 15/07/1915. p.1. 
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 Como Sueann Caulfield afirma nesta citação, os negros, pobres e mulheres eram os 

grandes alvos dos estigmas sociais; podemos ressaltar que a porcentagem de vítimas que não 

tiveram a sua identificação de cor registrada chegou a 34,79%, ratificando a possibilidade de 

haver maiores quantidades de vítimas de cor preta por sífilis no período em foco. Os dados 

também confirmam a teoria de que as mulheres eram a maioria das vítimas de contágio e morte 

pela doença.  

Ao falarmos dos corpos femininos, é necessário esclarecer, que não estamos falando do 

corpo material, mas de um corpo imerso na história, uma vez que é produto da historicidade e 

das problemáticas compostas por divergentes posicionamentos. Foucault vai nos mostrar em 

sua obra A história da sexualidade I que “O poder está em toda parte” (1988, p. 102)  e circula 

em todas as instâncias, atinge todos os domínios da vida humana. E vai informar que o 

surgimento do biopoder ganha abrangência no século XX como uma maneira complementar 

do poder disciplinador, e passa a agir na vida das pessoas na forma de regular os corpos. Com 

isso, trata de traçar diretrizes que deverão ser seguidas pela população, sobretudo os discursos 

médicos que neste momento estão voltados para a questão social, ditando os locais apropriados 

para moradia, como fazer sexo, como higienizar, o que fazer para adquirir um bem estar social. 

E é neste momento que o corpo da mulher é o principal alvo dessas medidas reguladoras e de 

normatização: 
 

Durante muito tempo se tentou fixar as mulheres à sua sexualidade. ‘Vocês são 
apenas seu sexo, dizia-se a elas’ [...]. E este sexo, acrescentam os médicos, é 

frágil, quase sempre doente e sempre indutor de doenças. Vocês são a doença 

do homem (FOUCAULT, 1988, p. 246). 

 
Como mostra Foucault, o corpo da mulher durante toda a história concentrou marcas 

de inferioridade em relação ao homem, a exclusão e subordinação, sempre esteve marcado nos 

discursos médicos quando eles garantiam que as mulheres tinham o biológico inferior aos 

homens e eram as mais suscetíveis à proliferação de doenças, cabendo a elas somente o 

exercício da reprodução e a responsabilidade da manutenção da família. Inseridas nesse 

contexto, as mulheres, seus corpos e principalmente seus comportamentos, passaram a ser 

alvos do biopoder e da disciplinarização. 

Haja vista essa sociedade normatizadora, podemos entender que além das medidas de 

higiene, outras medidas foram tomadas, como informa João Gumes no jornal A Penna, sobre 

a criação do exame pré-nupcial5. Esse exame deveria ser feito em todos os casais que 

pretendessem se casar, para prevenção da transmissão de sífilis aos seus filhos, de modo a 

garantir a diminuição dos casos de transmissão das mães às crianças (sífilis congênita). No 

jornal Gumes relata que: “Talvez essa seja a medida legislativa de maior vulto para o 

revigoramento da raça [...], a syphyllis e o álcool são os maiores danificadores da raça”.  Nesse 

                                                           
5 A Penna, Caetité, 18/08/1927. p. 2.  
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trecho observamos como a elite caetiteense da época era carregada de ideais moralizantes e 

estigmatizadoras, investindo em medidas para a limpeza social, a única maneira de se chegar 

a tão sonhada civilização.  

 
A ideia de um excesso sexual que caracterizava o brasileiro determinava, para 

os médicos, a enorme disseminação da sífilis no país. O medo da destruição da 

sociedade, da prole, da nação, instiga os médicos a propor medidas de prevenção 

ao perigo social que se estabelecia (BATISTA, 2013, p.14). 

 

 Ricardo Batista ressalta em seu trabalho que a sífilis desafiava as elites e as instituições 

públicas da época e colocava em risco a manutenção da família e da moral. As cidades deveriam 

passar por um processo de limpeza em busca da salubridade, por isso era exigido a 

desodorização dos espaços públicos.  

O jornal A Penna, de 18 de agosto de 1927 traz em sua primeira página a criação do 

Posto de Higiene em Caetité- BA, feito para acolher os médicos sanitaristas que chegavam a 

cidade e tinham por objetivo implantar cuidados sanitários, mudanças no hábito diário dos 

moradores, instalações convenientes, conduta moral e juntamente com o poder público, 

promover mudanças como: alargamentos das ruas, distribuição de água encanada, iluminação 

e limpeza pública, visando atingir os segmentos sociais mais empobrecidos. O jornal informou 

da seguinte maneira: 

 
Está marcada para domingo, 21 a installação do Posto de Hygiene Municipal, 

sob a chefia do Dr Luiz Ribeiro Sena. Este melhoramento que vae ter essa cidade, 

é sobremodo de grande necessidade, não somente pela vigilância que vae manter 

aquella repartição contra as molestias contagiosas, de verminosas, mas tambem 

e, sobretudo em beneficio da educação hygienica de que nosso povo mal conhece 

os primeiros passos. O Dr. Luiz Sena, que não tem poupado esforços para que 

este serviço se effectue rigorosamente dentro das disposições regulamentares, 

deve exigir que o povo cumpra a letra do código sanitário6. 

 
 

Podemos concluir que, a partir da criação do Posto de Hygiene, Caetité passava por 

medidas de educação higiênica visando a profilaxia e a salubridade da população, além do 

embelezamento dos seus espaços e da limpeza social dos ambientes. O Dr. Ovídio Antunes 

Teixeira foi nomeado o intendente municipal e era o grande responsável pelas obras de 

embelezamento da cidade. Tudo que era considerado anti higiênico deveria passar por 

reformas, diante da ameaça que esses ambientes colocavam à saúde da “população”, que 

segundo eles, traziam aspectos de sujeira e imundice, locais propícios a aparição de doenças 

bacteriológicas . No período de 1925, a casa de câmera e cadeia passou por reformas, avenidas 

foram construídas, houve a implantação de água encanada e luz elétrica, essas foram medidas 

importantes para a elite e para o poder público que se incomodavam com o aspecto de sujeira 

da cidade. 

                                                           
6 A Penna, Caetité, 18/08/1927, p. 2. 
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 A biopolítica exercida no município de Caetité nos períodos focalizados na pesquisa, 

mostra que trata de uma medicina social criada para se aplicar tanto no corpo que se quer 

disciplinar, quanto na população que se deve regulamentar e seguir o modelo ideal. E referindo-

se ao corpo feminino, “ele foi a todo instante manipulado pelo médico, censurado, confiscado 

e fortemente vigiado pelo poder religioso” (MATOS; SOIHET, 2003).  

Gumes em muitas páginas do jornal A Penna mostra indignação com o que ele vem 

chamar de “exageros da moda” que seria a adesão das saias curtas pelas mulheres, bem como 

as blusas que mostravam o ombro. As instituições, em especial a igreja, se pronunciaram 

contra esta desonrosa atitude, e relatos de padres e bispos ainda prometiam punir as mulheres 

que frequentassem a igreja com estas vestes. Em outra página, Gumes relata o perigo do beijo 

entre homens e mulheres, trazendo a premissa de que através do beijo poderia adquirir muitas 

doenças inclusive a sífilis. Ele vai dizer: 

 
[...] O beijo está para as molestias dos aparelhos circulatórios, digestivo e 

respiratório como o mosquito esta para a febre amarela. Entendem os 

fundadores da Liga que o combate ao beijo é obra de saneamento tão 

recommendavel como foi a do combate da STEGOMYA, livrando o mundo da 

tuberculose e da syphillis principalmente7. 

 

 

Atentamos nesta passagem aos vestígios de uma sociedade disciplinadora que controla 

os corpos e os comportamentos da sociedade. Podemos perceber, a partir desse relato, que 

havia poucas informações sobre a transmissão e contágio da sífilis em Caetité no período 

estudado, quando é relatado que o beijo é um transmissor da sífilis e, constatamos a carência 

de informações sobre a doença. Outra característica relevante são anúncios de xaropes e 

depurativos “milagrosos” no Jornal A Penna, onde afirmam curar a sífilis e outras moléstias, 

como o Iodopeptarsan, Galenogal, Emulsão de Pequi e etc. Não se mencionava sobre a 

penicilina, o primeiro antibiótico e o único remédio usado na cura da doença. Descoberta em 

1928, temos a hipótese que demorou alguns anos até ser usada no tratamento de sífilis no 

Brasil, por isso ratificamos a possibilidade de surtos epidêmicos em Caetité já que não havia o 

tratamento adequado e o diagnóstico preciso da moléstia, dada à pouca informação que se 

tinha. 

É importante entender que Caetité construiu os seus primeiros bordéis no início do 

século XX, como mostra um processo crime em que as casas de prostituição ganham a 

denominação de “bailes siphylyticos” 8. Esses bailes eram vistos pela sociedade, em especial a 

elite da época, como o ambiente de contágio da sífilis, difusores da perversão, da vergonha e 

da promiscuidade. O fato é que com a acentuação da pobreza, a cidade de Caetité estava imersa 

nesse ambiente que favorecia particularmente o aparecimento da prostituição como saída para 

                                                           
7 A Penna, Caetité, 25/02/1926. p. 2. 
8 Arquivo Público Municipal de Caetité. Processos Crimes. Caixa 77.  
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a extrema pobreza. E eram mulheres as principais vítimas de julgamentos, classificadas como 

as únicas transmissoras da sífilis e destruidoras dos lares, como bem explica Magali Engel: 

 
Contudo, a ênfase maior do discurso recairia sobre a prostituição enquanto 

fonte e agente da propagação da sífilis, significado que se traduz 

metaforicamente, por exemplo, na expressão “monstro sifilítico de mil cabeças”. 

A ideia de contágio elaborada no discurso situa de forma precisa a ameaça da 

sífilis à saúde pública, principalmente nos grandes centros urbanos. (ENGEL, 

2004, p. 75) 

 
Portanto, a autora deixa claro que toda a culpa da propagação da sífilis caía sobre a 

prostituição e em especial às mulheres que viviam disso para conseguir o seu sustento. Em 

Caetité averiguamos que não foi diferente, havia toda uma política de exclusão social em prol 

da manutenção da moralidade na cidade. Além de excluídas por serem mulheres sofriam 

duplamente pelo fato de serem meretrizes e carregarem todo o peso da culpa da acentuação da 

sífilis na cidade.  

 

Considerações finais 

 

No percorrer do estudo partimos com o propósito de mostrar esse ambiente de exclusão 

gerado aos portadores de sífilis nos períodos de 1920-1930, na Cidade de Caetité e todos os 

olhares pecaminosos sobre os portadores da doença e sobre o corpo doente. Os estigmas foram 

se formando com base em olhares carregados pela moralidade cristã, advinda de uma 

mentalidade elitista e conservadora da época.  

Nesse sentido, investigamos diferentes documentos oficiais, tais como: matérias 

publicadas no Jornal A Penna; relatos de memorialistas; processos crimes; certidões de óbito, 

correspondências eventuais da família Teixeira e do Barão de Caetité. Analisamos os registros 

marcados por João Gumes, que mostrava em suas matérias muito sobre a sociedade de Caetité 

da sua época, registrando o funcionamento da cidade, os cuidados com a saúde e com a 

higiene, mostrando que nesse período a ciência médica ganhou um espaço privilegiado de 

poder. No que diz respeito aos cuidados com a limpeza e embelezamento da cidade podemos 

citar a criação do Posto de Higiene em 1927, criado quando teve início as ações sanitárias no 

município, com o propósito de fiscalizar ambiente, controlar os hábitos dos moradores da 

cidade e buscar medidas profiláticas de controle e cura das doenças bacteriológicas, 

principalmente da sífilis uma das principais doenças a serem combatidas. 

Criaram-se medidas para o controle sobre o corpo feminino, sobretudo o corpo da 

mulher adúltera, segundo o discurso médico, ele seria o grande causador da proliferação da 

sífilis. A sociedade letrada e elitizada não se sentia pertencente a uma Caetité, que convivia 

com a mendicância, com uma pobreza acentuada, a prostituição e a falta de salubridade, 

motivo pelas quais cobravam medidas para que fosse realizada uma limpeza nos espaços da 

cidade. O objetivo era levar para longe a imundície, a promiscuidade e tudo aquilo que ia contra 
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a ordem e a moral. O alcoolismo e a sífilis eram representações de uma sociedade doente e 

inurbana, e acabar com a prostituição seria um grande passo dado para o fim da sífilis. 

Ao examinar as certidões de óbito do período selecionado para pesquisa, levantamos a 

hipótese de ter havido mais mortes por sífilis do que de fato está registrado. Muitos fatores 

confirmam essa possibilidade, como exemplo a dificuldade de insumos básicos para o 

tratamento da doença e a falta de informações sobre o contágio e o tratamento correto. Era 

indicado nas folhas dos jornais, xaropes e loções milagrosos, vendidos em drogarias para o 

combate da sífilis e de outros males ao mesmo tempo, mas não temos registro da menção da 

penicilina, único remédio capaz de tratar da doença, o que indica que no período de recorte da 

pesquisa, a penicilina ainda não era utilizada para o tratamento da sífilis em Caetité. Sem um 

tratamento adequado o quadro se agrava, atingindo outros órgãos, sem haver um diagnóstico 

correto.  Há muito que ser pesquisado e pretendemos continuar investigando, na tentativa de 

preencher as lacunas que ainda não foram fechadas e descobrir novos fatos que nos levem a 

ter mais convicção de determinados acontecimentos. Presumimos poder responder a algumas 

questões que nos inquietam como: as medidas que esses sujeitos criavam para poder conseguir 

inserir em uma sociedade totalmente excludente e intolerante com os portadores de sífilis. 
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar, através das correspondências, o 
cotidiano familiar e o poder da matriarca, Anna de Souza Spínola Teixeira, em Caetité-Bahia 
(1894 a 1944). Esse recorte temporal de cinquenta anos corresponde ao recebimento e envio 
das primeiras correspondências até o ano de seu falecimento. Essas correspondências trocadas 
entre um público diverso apresentam-se elementos referentes aos vínculos familiares, de 
apadrinhamento e políticos, bem como, as estratégias e táticas que permitiram a ela, Anna 
Spínola, uma mobilidade em suas ações demonstrando um dinamismo, um conhecimento 
financeiro e uma visibilidade no jogo político com atuações para além do espaço privado do lar. 
Essas ações femininas foram registradas nos arranjos matrimoniais, na criação dos filhos, nas 
finanças, nas redes de sociabilidades e na política em um período marcado pelo coronelismo e 
mandonismo local articulado às esferas estadual e federal durante as cinco primeiras décadas 
do Regime Republicano Brasileiro. 
 
Palavras-chave: Cotidiano; Poder; Mulheres. 
 
 
 
O registro do cotidiano nas correspondências da matriarca Anna Spínola 

 

 
Ao analisar a documentação da família Spínola Teixeira1 e escolher as correspondências 

da matriarca, Anna de Souza Spínola Teixeira, como principal fonte para a pesquisa foi possível 

elencar uma série de assuntos abordados nas cartas como: nascimentos, batizados, noivados, 

casamentos, falecimentos, doenças, festas, educação, viagens, finanças, relações de 

compadrio, apadrinhamentos, amizades, envolvimento político e, a partir daí, traçar aspectos 

do cotidiano familiar com ações permeadas de estratégias e táticas em que Anna e outras 

mulheres ligadas à parentela dos Spínola Teixeira aproveitaram de ocasiões para se beneficiar 

ou conseguir vantagens para outras pessoas.  

Nascida no ano de 1864, Anna de Souza Spínola Teixeira, cunhada de Deocleciano por 

duas vezes, é a sua terceira esposa. Vinte anos mais nova que o marido e não tendo o mesmo 

destino que as irmãs, mortas ainda jovens, é a matriarca de uma família numerosa. Don’Anna, 

como era chamada pelo marido, apelido este registrado nas correspondências de Deocleciano  

compartilhou com o esposo a educação dos filhos, a religiosidade, a profissão, os matrimônios, 

os bens herdados pela família, além de ter sido esposa, amiga, companheira e confidente, pois 

                                                           
1 Trata-se de uma família de elite que se instalou na cidade de Caetité em 1885, cujo o chefe era Deocleciano 
Pires Teixeira e a matriarca Anna de Souza Spínola Teixeira,  
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segundo Rêgo “o casamento punha assim muitos interesses em jogo” (2008, p. 50), e neste 

caso específico da família Spínola Teixeira as correspondências evidenciaram interesses 

familiares, econômicos e políticos. 

Ao analisar o cotidiano dos Spínola Teixeira, uma família de elite que se muda para 

Caetité no ano de 1885, percebe-se o poder por ela constituído a partir dos casamentos 

arranjados, bens herdados e alianças políticas. Ademais, nota-se nas correspondências, 

escritas para um público diverso, o destaque das mulheres dessa família para além dos 

assuntos domésticos, com o objetivo de traçar as estratégias estabelecidas pela família ao longo 

dos anos de vivência na cidade. Segundo Hubert L. Dreyfus e Paul Rabinow, a palavra 

estratégia é correntemente empregada em três sentidos: primeiramente, para designar a 

escolha dos meios empregados para se chegar a um fim; trata-se da racionalidade empregada 

para atingirmos um objetivo; para designar a maneira pela qual um parceiro, em um jogo dado, 

age em função daquilo que ele pensa dever ser ação dos outros e daquilo que ele acredita que 

os outros pensarão ser a sua, em suma, a maneira pela qual tentamos ter vantagem sobre o 

outro (2010, p. 293). O casamento fazia parte de uma estratégia: 

 

cuja finalidade era cimentar as alianças familiais e garantir os interesses da 

família e da parentela. Servia também para criar laços fundamentais de 

natureza social, política e econômica com indivíduos e grupos considerados 

importantes para a sobrevivência da família, ou para recrutar novos membros. 

(RÊGO, 2008, p. 50). 

 

Um matrimônio ligado pela força econômica, mas também por laços afetivos era a base 

de uma grande parentela que se formou em Caetité a partir de 1885. Essa parentela dos 

Spínola Teixeira era composta por: pais, filhos, cunhados, tios, primos, genros, noras e, ainda 

ligados a esse sistema de parentesco, estavam os compadres, afilhados, padrinhos e até mesmo 

muitos amigos “que consideravam parentes” (MATTOSO, 1992, p. 175). Todos esses sujeitos 

encontravam-se envoltos a uma grande família unida por laços consanguíneos, de alianças ou 

espirituais. 

Apesar disso, o espaço do lar não se restringiu exclusivamente às atividades domésticas, 

e muitas mulheres atuaram em várias dimensões, como exemplo podemos citar a atuação de 

Anna de Souza Spínola Teixeira junto ao marido conduziu uma grande prole, que ligada a eles 

teceram uma rede de relações sociais solidificadas em trocas de favores, respeito, poder 

econômico e político. Viveram mais de quarenta anos juntos, ampliando ainda mais as relações 

familiares, pois: 

 

A família era o eixo a cuja volta giravam as relações sociais, com base nas quais 

as hierarquias se faziam ou se desfaziam. Reunindo parentes, agregados e 

vizinhos de rua ou de bairro, os casamentos, nascimentos, enterros e outros 

acontecimentos familiares eram atos públicos e, como tais, criavam situações 
privilegiadas para atender a trama tecida pelos laços sociais. (MATTOSO, 1992, 

p. 210). 
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Letrada, Anna Spínola registrava nas cartas tomadas de decisões, muitas delas em 

comum acordo com o marido, como por exemplo, o casamento dos filhos e outras seguindo a 

sua própria vontade e agindo por si só. Na troca dessas correspondências entre o casal é 

perceptível, também, a união afetiva entre os cônjuges, o que pode ser observado a partir dos 

registros das despedidas escritas nas cartas de Deocleciano para Don’Anna.  Mesmo distante 

de casa e na Bahia, o marido e companheiro não se esquece de mandar abraços e beijos para 

a esposa: “Abraços. Um beijo e a benção em nossos filhos e lças a sua mãe, Desinha e Priscilla. 

Abraça-lhe Seu Marido e cm Deocleciano”2. 

Sobre essas uniões matrimoniais, André Heráclio do Rêgo salienta que: 

 

Na maioria dos casos, entretanto, pode-se afirmar que as uniões matrimoniais 

foram bem-sucedidas em seus objetivos: preservar e reforçar os laços familiares 

e providenciar os descendentes que iriam continuar a saga da família. Havia 

mesmo, em vários casos, amor e amizade entre os cônjuges. (RÊGO, 2008, p. 

51). 

 

Comandar essa prole exigia dos membros da família uma divisão nas tarefas, mesmo 

possuindo arrumadeiras, engomadeiras, cozinheiras e outros empregados alocados no sobrado 

e nas fazendas, cabiam aos familiares condutas administrativas. O pai administrava os bens, 

fazendo investimentos. Atuar na política, mesmo não sendo considerado um “afazer 

doméstico”, era tarefa embrenhada no seio familiar, como um assunto corriqueiro, em que 

todos participavam sem a distinção do gênero. À mãe cabia zelar pela boa ordem da família, 

educar e orientar os filhos, administrar o lar. No entanto, essas tarefas não prenderam 

Don’Anna na qualidade de esposa submissa, ao contrário, percebe-se nas correspondências 

uma mãe com pulso firme, determinada, no comando de uma grande parentela, pois utiliza-se 

das cartas como uma estratégia familiar para se aproximar dos filhos ausentes, como uma 

maneira de saber todos os seus passos e repassar informações familiares.  

 Com os filhos morando e estudando fora, era preciso manter os laços familiares e a 

escrita epistolar foi a forma mais adequada por eles encontrada. Enviadas por correios ou em 

mãos de portadores era preciso fazer valer da ausência uma presença. Distante e mesmo por 

cartas, a mãe não deixa de educar os filhos e exigia o cumprimento regras firmadas entre mãe 

e filhos “estude muito”, “escreva sempre não só espera cartas minhas para responder”3.  

 Sem registros biográficos aprofundados sobre a matriarca em outras fontes, são as 

correspondências e as pistas deixadas na escrita, o caminho possível para traçar a sua 

trajetória e montar o quebra cabeça. Nesta procura de peças que encaixam as suas ações 

deparamo-nos sempre com fatos novos e um desses ainda diz respeito ao ato da escrita. 

                                                           
2 Arquivo Público Municipal de Caetité (APMC). Fundo: Arquivo da Família Teixeira. Série: Anna Spínola 
Teixeira. Subsérie: Correspondências Usuais. Caixa: 01. Maço: 01. 
3 Arquivo Público Municipal de Caetité (APMC): Fundo: Arquivo da Família Teixeira. Série: Anna Spínola 
Teixeira: Subsérie: Correspondências Usuais. Caixa: 01. Maço: 01. 
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Acometida de uma conjuntivite crônica era para Don’Anna uma tarefa árdua escrever para 

todos eles que moravam em outras localidades. Entretanto, quando os filhos estavam numa 

mesma cidade, a mãe utilizava-se de estratégias para não forçar as vistas ou até mesmo para 

poupar tempo.  

 Como exemplo, podemos mencionar quando em uma só carta ela escrevia para todos os 

filhos que estavam em Salvador, como mostra os destinatários da correspondência: “Meus 

caros filhos Oscar, Anísio, Jayme e Nelson”4. Sem realizar uma escrita individual para cada 

filho, a mãe sabia pontuar em cada correspondência os assuntos destinados para cada um. 

Neste sentido, vale lembrar da dificuldade provocada por esse problema de saúde e o 

tratamento registrado em várias correspondências: “Eu estou continuando com o tratamento 

dos olhos”5; “Eu continuo cauterizando os olhos dias doe mais dias menos e assim vou 

supportando melhor”6. Nota-se, no entanto, que mesmo com um grave problema de visão Anna 

Spínola fez da escrita uma prática recorrente.  

 Não era característica de Anna de Souza Spínola Teixeira o papel de submissa e 

resguardada no silêncio da casa, diferente de muitas mulheres que estavam presas no século 

XIX, conforme salienta Michelle Perrot: 

 

o silêncio era ao mesmo tempo disciplina do mundo, das famílias e dos corpos, 

regra política, social, familiar – as paredes da casa abafam os gritos das 

mulheres e das crianças agredidas -, pessoal. Uma mulher conveniente não se 

queixa, não faz confidências, exceto, para as católicas, a seu confessor, não se 

entrega. O pudor é uma virtude, o silêncio, sua honra, a ponto de se tornar uma 

segunda natureza. A impossibilidade de falar de si mesma acaba por abolir o 

seu próprio ser, ou ao menos, o que se pode saber dele. (PERROT, 2005, p. 10).  

 

Esse silêncio não fazia parte do cotidiano de Don’Anna, pelas correspondências é 

possível perceber uma voz ativa, uma voz de comando e uma participação em vários setores da 

vida privada, da Igreja, da educação e dos negócios, pois segundo Dauphin e Poublan: “Ler 

uma carta é entrar em uma história sem conhecer a primeira palavra, sem saber o que 

aconteceu antes nem o que chegará depois, o que disse antes, nem o que dirá depois” (2002, 

p. 76). 

Sem ações limitadas ao papel de esposa, Anna Spínola atuava em um conjunto maior 

de atividades que não a enclausurava nas tarefas domésticas e na criação dos filhos. No 

entanto, percebe-se um dinamismo em suas ações, um modo rígido em suas decisões e criação 

dos filhos, monitorando-os mesmo distantes. A cada correspondência analisada fica mais 

evidente a visibilidade familiar e social que Anna de Souza Spínola Teixeira conquistou e como 

                                                           
4 Arquivo. Anísio Teixeira. Classificação: AT c 1919.04.10. Data: 10/04/1919 a 20/07/1934 Qtd de 
documentos: 14 (47 fl.). 
5 Arquivo: Anísio Teixeira. Classificação: AT c 1919.04.10. Data: 10/04/1919 a 20/07/1934. Qtd de 
documentos: 14 (47 fl.). 
6 Arquivo: Anísio Teixeira. Classificação: AT c 1919.04.10 Data: 10/04/1919 a 20/07/1934 Qtd de 
documentos: 14 (47 fl.). 
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atuou no decorrer dos anos. Essa visibilidade das suas ações no atuar também pode ser 

verificada nos conflitos familiares registrados nas cartas, no que se refere à obediência dos 

filhos, bem como, os embates por eles travados. 

Ligados pelos laços do batismo, Leocadia Fuiza Rego, residente na cidade de Monte 

Alto7/ Bahia, distante 97 km de Caetité, escreve para a sua madrinha, Anna de Souza Spínola 

Teixeira, solicitando um “adjetório”, uma ajuda em dinheiro para realizar um conserto em sua 

casa e assim poder voltar a morar lá com suas irmãs.  

 

Monte Alto 15 de Julho de 1929 

Illma. Exma Snsa D Anna Spinola Teixeira. 

Minha querida madrinha. 

A muito tempo que não dou minhas noticias e nem tenho de Vmce. mas agora 
me vendo forçada a fazer um concerto um minha casa e achando fraca para este 

cerviço peço minha madrinha um adjctorio para fazer este cerviço. Fazem 3 

annos que estamos morando em outra casa sendo dois pago este anno o dono 

quer a casa e noz não podendo passar para ella sem fazer o dito conserto, que 

pode, derrubar a frente que está bastante rachada, e eu vendo que estou fraca, 

pesço minha madr para me dar um adjetorio. Tenho certeza que Vmce não deixa 

de ouvir o meu pedido o mesmo faço meu Padrinho conto com Vmces. Pois não 

tenho um parente que me ajuda nesta precisão que me acho recorro a Deus. 

De já rogo ao Ceo por Vmces. Que é de dar o pago. Recommendo a todos da familia 

Lança a bença. Da afilhada Respeitadora  

Leocadia Fuiza Rego. 

*Pesço que Vmce  me responda para saber o que faço8. 

 

Nessa correspondência, evidencia-se as táticas9 utilizadas pela afilhada para alcançar 

seu objetivo, o conserto da casa. A primeira estratégia foi a escolha do destinatário, ao recorrer 

à madrinha por esta ser mulher e mãe, a afilhada tinha um objetivo de sensibilizá-la da 

situação em que se encontrava, mesmo sabendo que poderia arrumar o dinheiro com o 

padrinho, era preciso antes de tudo sensibilizar e aproximá-los a partir da escrita, pois há 

muito tempo não dava e nem recebia notícias, configurando-se um afastamento entre ambos. 

Outra tática analisada refere-se ao jogo de palavras contido na correspondência, como 

o uso do termo “fraca”, e com a afirmação da certeza de que “Vmce não deixa de ouvir o meu 

pedido” Leocadia, roga “ao Ceo por Vmces. Que é de dar o pago”. Ela ainda reforça ao escrever 

mais uma tática: “Pois não tenho um parente que me ajuda nesta precisão”. Ficando assim 

evidente a obrigação dos padrinhos para com a afilhada, a partir das relações de 

apadrinhamento firmadas no batismo. Ao escrever para a madrinha, que há muito tempo não 

                                                           
7 Palmas de Monte Alto. 
8Arquivo Público Municipal de Caetité (APMC). Fundo: Arquivo da Família Teixeira. Série: Anna Spínola 
Teixeira. Subsérie: Correspondências Usuais. Caixa: 01. Maço: 01.  
9 Ação calculada que é determinada pela ausência de um próprio. Então nenhuma delimitação de fora lhe 
fornece a condição de autonomia. A tática não tem por lugar senão o do outro. E por isso deve jogar com o 
terreno que lhe é imposto tal como o organiza a lei de uma forma estranha. Não tem meios para se manter em 
si mesma, à distância, numa posição recuada, de previsão e de convocação própria: a tática é movimento 
“dentro do campo de visão do inimigo”. [...] Ela opera golpe por golpe, lance por lance. Aproveita as “ocasiões” 

e delas depende, sem base para estocar benefícios, aumentar a propriedade e prever saídas (CERTEAU, 1994, 
p.100).   
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dava notícias, e também não recebia, esperava-se que esta atendesse aos seus pedidos, pois 

sem nenhum parente que pudesse ajudá-la na reforma, recorre a Anna Spínola, como a única 

e melhor solução. 

Ao analisar as correspondências das mulheres da família Spínola Teixeira verifica-se 

uma atuação na administração financeira que ia desde o controle do orçamento doméstico até 

a aplicação em cadernetas de poupança, apólices, compra, venda de gado e administração dos 

bens. Gerir esses negócios foram habilidades desenvolvidas pela mãe e repassada para os filhos 

como uma prática familiar em anotar as receitas e despesas mensais, como uma forma de 

controlar os gastos. Essas lições aprendidas no espaço privado do lar deram a essas mulheres 

um conhecimento sobre finanças que permitiram agir em benefício próprio ou em prol de 

terceiros. 

Cercada por um ambiente favorável para formação de várias amizades, devido à posição 

social e financeira que a família mantinha em Caetité e região, Anna Spínola soube a cada 

momento diferenciar amizade de negócios e agir conforme sua vontade e conveniência familiar. 

Mulher letrada, rica e esclarecida sabia conduzir as finanças, realizar transações comerciais, 

contratar serviços, entre outras atividades que envolviam dinheiro, como por exemplo, o 

recebimento e a guarda de dinheiro para ser entregue ao marido, em uma correspondência 

enviada por seu Compe amo F. Teixeira10 coube a ela repassar o valor recebido: “Vou indo 

regularmente. Pelo Sr Cel Bejeira11 remete a presente e com ella a 8:000$ q peço lhe guardar 

para serem entregues a Deocleciano”12. Receber um dinheiro para ser entregue ao marido não 

era somente a realização de um favor, era também a comprovação da atuação de Anna nos 

assuntos referentes às finanças da família, por conseguinte, em suas anotações, o marido 

deixava registrado o nome, a quantia dos empréstimos que ele realizava e quanto ele já havia 

recebido ou que teria que receber. Saber de todos esses detalhes a partir dos registros deixados 

por Deocleciano era uma garantia do recebimento desses empréstimos - depois de seu 

falecimento -, como uma possibilidade desse dinheiro voltar para a família. Deocleciano 

também anotava todos os seus compromissos, o valor a ser pago e o nome dos credores 

reforçando assim a obrigação da família no cumprimento de seus acordos. 

Viúva em dezembro de 1930, Anna Spínola já havia criado todos os seus filhos que se 

encontravam formados, trabalhando e casados, com exceção de Hersília, Angelina e Carmen 

que não contraíram matrimônio. A idade em que se encontravam seus filhos favoreceu também 

a administração dos bens, pois podia contar com a experiência e o deslocamento deles até às 

fazendas, no sentido de fiscalizar e tomar decisões a mando da mãe. Em Caetité, Anna Spínola 

administrava os imóveis alugados, recebendo os aluguéis, mantendo acordos com os inquilinos 

                                                           
10 Não há registro do nome do compadre na correspondência. 
11 Na correspondência lida o nome Bejeira é assim identificado, não se sabe ao certo a grafia correta e até 
mesmo de quem era esse coronel, onde morava e qual ligação tinha com a família Spínola Teixeira. 
12 Arquivo Público Municipal de Caetité (APMC). Fundo: Arquivo da Família Teixeira. Série: Anna Spínola 
Teixeira. Subérie: Correspondências Usuais. Caixa: 01. Maço: 01. Carta de 14 de março de 1904. 



 
CADERNO DE RESUMOS DO VIII ENCONTRO DE HISTÓRIA: PROGRAMAÇÃO E ANAIS ELETRÔNICOS 

UNEB/CAMPUS VI      CAETITÉ      2019       ISSN 2179-3603       WWW.CINEDEBATEUNEB.ORG 

 

193 

 

e, até entrava em confrontos com estes quando Anna Spínola determinava outras obrigações 

que iam além dos pagamentos mensais. 

Esse cotidiano familiar feminino também foi marcado por questões políticas transcritas 

nas correspondências trocadas entre os membros da família Spínola Teixeira e outras mulheres 

ligadas a eles. Ao assumirem papéis de leitoras atentas, mensageiras, conselheiras e cabos 

eleitorais, essas mulheres se manifestaram em prol de seus maridos, filhos, compadres e 

amigos e também registraram situações políticas de ordem local, estadual e até nacional, em 

virtude dos laços de poder e das relações familiares.  Esse cotidiano tem uma dimensão 

relacional com o poder em todas as esferas, sejam elas no espaço privado ou público. Assim, 

entendemos que o poder não está restrito às instituições políticas, conforme define Michel 

Foucault. O poder representa um “papel diretamente produtivo”, “ele vem de baixo”, “é 

multidirecional, funcionando de cima para baixo e também de baixo para cima” (DREYFUS; 

RABINOW, 2010, p. 243). É a partir desse poder relacional entre homem e mulher transcrito 

nas correspondências femininas que foi analisado o protagonismo, o dinamismo e a 

participação das mulheres nos diversos espaços. 

Essas relações de poder, transcritas nas correspondências da família, contrapõem a 

visão da mulher submissa ao marido ou ao pai, passiva e totalmente dependente do homem 

no universo cotidiano. Ao contrário, a documentação evidenciou a influência das mulheres 

dentro de um ambiente doméstico em uma parentela cujo chefe, Deocleciano Pires Teixeira, 

era um importante político no alto sertão baiano. 

 

Possíveis considerações 

 

A partir das fontes disponíveis no Arquivo Público Municipal de Caetité (APMC) foi 

possível refletir sobre o cotidiano familiar e a mobilização social da matriarca, Anna de Souza 

Spínola Teixeira, evidenciando o seu poder na criação dos filhos, nas escolhas profissionais e 

nos arranjos matrimoniais, nas relações de compadrio, apadrinhamento, amizade. Essas 

cartas rompem com a ideia de silêncio e submissão da matriarca que atuando dentro e fora do 

ambiente do lar conduziu uma grande família, ampliou as relações de poder e fortaleceu os 

laços consanguíneos e de amizade dinamizando ações de ordem política, de pedidos e de troca 

de favores. 
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Resumo: As comunidades quilombolas representam grupo étnico-racial específico. Neste 
sentido, a escolarização deve propor aproximação com suas características identitárias-
culturais. Destarte, o objetivo deste texto é discutir a presença institucional da escola nas 
comunidades quilombolas da região geográfica de Guanambi/Bahia. Durante pesquisa 
realizada no ano de 2016, 14 quilombos contemporâneos, localizados em nove cidades, foram 
visitados. Destes, seis informaram a presença de escola em funcionamento, com turmas 
multisseriadas até as séries iniciais do ensino fundamental. Apenas uma destas informou 
seguir a proposta educacional identitária-formativa para escola quilombola. Em quatro 
comunidades foi identificada a presença de escolas desativadas por decisão das respectivas 
gestões municipais. Enquanto os demais quilombos não apresentavam infraestrutura/serviço 
educacional institucional. É possível que este quadro ajude a explicar a baixa escolaridade da 
população adulta residente nos quilombos, com cerca de 20% de analfabetismo e 
aproximadamente 40% de adultos que atingiram a conclusão do Ensino Fundamental I. Além 
disso, preocupa que mesmo quando presente, há baixa adesão escolar à curricularização das 
questões étnicas-raciais e culturais para valorização da identidade quilombola. 
 
Palavras-chave: População Negra; Educação; Direitos humanos. 
 
 
 
Introdução 
 

O direito à educação para toda a população brasileira só ganha reconhecimento legal 

no final do século XX, com sua presença na carta constitucional de 1988. No entanto, é possível 

reconhecer que alguns grupos e/ou perfis populacionais ainda careçam de ações em prol da 

garantia de acesso a esse importante direito. O Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2010), a 

população sem alfabetização brasileira é marcadamente adulta, idosa, feminina, 

afrodescendente, indígena, residentes em espaços rurais e no Nordeste. 

É fundamental mencionar que a população negra figura entre aquelas com maior 

negligência relativa ao respeito de suas demandas no processo de escolarização. A história da 

educação brasileira tem demonstrado dupla função: veículo de ascensão social, mas também 

de discriminação (PERES, 2011). É reconhecida a desconsideração temática e de fontes 

históricas sobre as experiências de escolarização dos afrodescendentes, o processo de inserção 

negra no sistema escolar formal, os mecanismos de escolarização alternativo, as primeiras 
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vivências em escolas oficiais que aceitaram negros e o avanço para o modelo de educação 

quilombola (RIBEIRO, 2016). 

A mesma Constituição já mencionada também passou a indicar importante mecanismo 

de combate à exclusão negra do cenário sócio-histórico ao reconhecer a possibilidade de 

autorreconhecimento das comunidades negras quilombolas. Desde então, parece crescente o 

movimento identitário afirmativo negro em território nacional, confirmado pela solicitação de 

certificação quilombola, junto à Fundação Palmares. 

Neste sentido, cabe a indicação que essas comunidades quilombolas são habitadas por 

sujeitos de ancestralidade negra, marcadas por características sociais, culturais e religiosas 

próprias, localizadas predominantemente em espaço rurais e geograficamente isolados (MUSSI, 

QUEIROZ, PETROSKI, 2018), sem obrigatoriedade de descendência direta daquele grupo que 

fugiu do sistema escravagista (MUSSI et al., 2015) 

Mesmo diante do reconhecimento constitucional de educação para todos, apenas no 

século XXI, após longa mobilização e debate sobre a importância de políticas educacionais 

antirracistas, como as “Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais” e 

proposição da “Educação Escolar Quilombola”, a população afro-brasileira, comumente 

relegada ao analfabetismo, passou a ser mais e melhor atendida quanto à educação básica 

(ROCHA; SILVA, 2016). 

Além disso, é fundamental que as escolas quilombolas, para além da sua função na 

construção e partilha de conhecimentos, reafirme os valores histórico-culturais e identitários 

das comunidades, desenvolvendo, juntamente com os estudantes, ações de 

ensino/aprendizagem democrático, inclusivo, antirracista e emancipatório, visando à formação 

para participação igualitária na sociedade e transformadora da comunidade em que vive 

(CASTILHO; CARVALHO, 2015). 

Diante da carência de informações sobre a escolarização quilombola, emerge a 

incapacidade de apresentação de um panorama educacional desta população e seus impactos 

na sociedade brasileira. Destarte, é relevante a execução de investigações sobre as diversas 

questões que se relacionam diretamente ao processo de escolarização nas comunidades 

quilombolas. Neste sentido, o objetivo deste texto é analisar como o direito à educação vem 

sendo contemplado em comunidades quilombolas de uma região geográfica baiana. 

 

Métodos 

 

O campo empírico foi representado pela microrregião geográfica de Guanambi/Bahia, 

que contava com 42 quilombos contemporâneos certificados pela Fundação Palmares, 

distribuídos em 10 municípios no período da execução do levantamento (BRASIL, 2016). 

O desenho amostral da pesquisa maior consistiu em duas etapas: sorteio dos quilombos 

(conglomerado) e, em seguida, coleta censitária. Neste sentido, foram realizados sorteios dos 
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quilombos que seriam convidados a participar do estudo. Das 17 comunidades sorteadas, por 

meio de autorização das suas respectivas associações de moradores, 14 unidades permitiram 

visitações para a realização da pesquisa, três não consentiram a realização das atividades. 

Para fins da presente análise a obtenção das informações ocorreram mediante aplicação 

de entrevista estruturada a um integrante de cada Associação de Moradores das Comunidades 

Quilombolas, com perguntas relativas à presença de infraestrutura física e funcionamento 

escolar no espaço dos respectivos quilombos. Ainda foi considerada a resposta sobre ser 

alfabetizado, que foi direcionada a todos os participantes. 

Esta análise é recorte do estudo transversal de base populacional intitulado “Perfil 

Epidemiológico dos Quilombolas baianos”, estudo autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos da Universidade do Estado da Bahia, sob o parecer n0 1.386.019/2016, 

desenvolvido entre fevereiro e novembro de 2016. 

 

Resultados/discussão 

 

A partir dos anos 2000, os movimentos quilombolas fomentaram lembrança aos 

esquecimentos e tornaram audíveis aos silenciamentos que as comunidades quilombolas foram 

submetidas, provocando a implantação de legislações educacionais específicas que atendessem 

às suas necessidades (CASTILHO; CARVALHO, 2015).  

A presente investigação identificou que somente seis, dos quatorze, quilombos da região 

investigada apresentavam a presença de unidade escolar em funcionamento. Portanto, parece 

que não há comprometimento ao acesso à escolarização aos quilombolas da região, o que 

compromete o direito à educação, conflitando com a proposta constitucional estabelecida em 

1988.  

Também foi identificado que todas as unidades escolares desenvolviam práticas 

educacionais a partir da composição de turmas multisseriadas, contemplando até a conclusão 

das séries iniciais do ensino fundamental. Apesar das críticas que podem ser destinadas a este 

modelo é cabível o reconhecimento do seu potencial inicial para ampliar o acesso à 

escolarização pelos residentes em comunidades rurais, como os quilombolas. 

Apenas uma das comunidades com ambiente escolar seguia a proposta educacional 

identitária-formativa para escola quilombola. Neste sentido, os docentes devem atuar em prol 

do desvelamento do silenciamento às questões étnico-raciais discriminatórias. Apesar da 

Educação Escolar Quilombola ter sido instituída legalmente pela Resolução no 08/2012, sua 

presença efetiva ainda parece distante de ser implementada nos quilombos do semiárido 

baiano. Mas, é importante reforçar que, mesmo sendo poucas as escolas nos quilombos, estas 

deveriam atuar mais na valorização das características culturais, sociais, históricas e vínculo 

ao pertencimento comunitário, a partir de ações antirracistas e debate sobre territorialidade 

(ROCHA; SILVA, 2016). 



 
CADERNO DE RESUMOS DO VIII ENCONTRO DE HISTÓRIA: PROGRAMAÇÃO E ANAIS ELETRÔNICOS 

UNEB/CAMPUS VI      CAETITÉ      2019       ISSN 2179-3603       WWW.CINEDEBATEUNEB.ORG 

 

198 

 

Quatro comunidades quilombolas apresentavam estruturas escolares desativadas por 

decisão das respectivas gestões municipais. Mesmo diante da indicação da resolução do 

Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Básica, nº1/2002 (BRASIL, 2002) 

ao indicar que sejam evitados processos de nucleação de escolas, esta ação tem sido bastante 

utilizada no Brasil, desencadeando o fechamento de escolas rurais. De acordo com Carvalho 

et al. (2017), a nucleação das escolas rurais no município de Guanambi, aconteceu a partir do 

ano de 2005 e adveio de uma decisão sem participação dos moradores. Lembrando que a cidade 

de Guanambi possui um quilombo reconhecido. Este fez parte da pesquisa e está entre os que 

teve sua escola desativada. 

Os últimos quatro quilombolas não apresentavam infraestrutura/serviço educacional 

institucional. Parece ter ocorrido uma diminuição na preocupação para implantação de escolas 

no campo pelas gestões públicas locais, o que gera permanência de demanda para transporte 

dos estudantes residentes em espaço rural para as escolas em espaços urbanos. 

Esta saída dos escolares do campo para a cidade é um caminho na direção contrária 

porque negligência o importante papel que a escola exerce para as comunidades. A escola do 

campo (e aqui inclui-se desde os agricultores familiares, quilombolas, pescadores, ribeirinhos, 

assentados e acampados da reforma agrária, trabalhadores assalariados rurais e outros que 

produzem suas condições materiais de existência a partir do trabalho no campo) possui um 

papel que vai além da sala de aula. Discute-se ali políticas públicas para a comunidade, afinal 

a escola não está e nem pode ficar alheia ao que acontece ao seu redor. A educação do campo 

é importante porque visa a valorização da diversidade cultural, o reconhecimento e orgulho da 

história e de se fazer parte dela. 

A restrição do acesso à escolarização encontrada nas comunidades justifica, mesmo que 

parcialmente, a baixa escolaridade encontrada na população adulta nos quilombos da região 

de Guanambi, com cerca de 20% de analfabetismo e aproximadamente 40% de adultos que 

atingiram a conclusão do Ensino Fundamental I. O Panorama da Educação do Campo (IBGE, 

2007) mostrou que a população rural brasileira apresentava aproximadamente metade dos 

anos de escolarização da urbana. 

Além disso, ressalta-se que o processo de valorização da alfabetização desencadeou a 

desvalorização da oralidade (GARCIA, 2004, p. 18), relegando o saber oral das populações 

tradicionais à situação de subalternidade. Neste sentido, é necessário desvincular a 

compreensão de “sucesso escolar e escolaridade dos pais” na população negra (GONÇALVES, 

2000, p. 325). 

 

 

Considerações finais 
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Foi identificada permanência da negligência à escolarização para os quilombolas da 

região de Guanambi/Bahia. Dentre as principais limitações ao acesso são citadas a marcante 

ausência de estruturas e/ou desativação de unidades. Certamente, essa situação impacta 

negativamente na luta antirracista e valorização identitária destas comunidades, além da 

promoção de vulnerabilidade socioeconômica pela grande presença de analfabetismo entre os 

adultos.  

Não é possível que o sistema educacional continue a ignorar a representatividade da 

população quilombola no cenário educacional brasileiro. E, muito menos, continuar negando-

lhes o direito a uma educação que atenda suas demandas socioculturais e, principalmente, 

que respeite os seus contextos territoriais. 

Então, a escolarização para as comunidades rurais quilombolas deve ser pensada como 

espaço-tempo que vai além da sala de aula. Este espaço está interligado aos sujeitos daquela 

localidade e para tanto estes precisam se reconhecer como participantes da história de luta de 

toda comunidade 
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Resumo: O trabalho aborda as principais reformas vivenciadas no Brasil no final do século 
XX, na década de 1990, no campo da política educacional, ressaltando a importância do papel 
do Estado brasileiro na expansão do ensino superior com as políticas instituídas no campo do 
financiamento com o FIES, da padronização de testes a partir do ENEM, da seleção unificada 
por meio do SISU e do PROUNI. Procuramos realizar uma abordagem crítica das políticas 
instituídas no período, as quais tem por objetivo atender a recomendações dos organismos 
multilaterais e atender aos interesses do capital, evidenciando a mercantilização da educação. 
Destacaremos o crescimento do ensino superior privado, impulsionado por prática neoliberais, 
que incentivam o desvio de recurso público para financiar instituições privadas e o 
consequentemente recuo do ensino superior público brasileiro. 
 
Palavras-chave: Ensino superior; Expansão; Mercantilização. 
 
 
 

Introdução 

 

As políticas educacionais direcionadas a expansão da educação superior tem se 

constituído como uma política pública importante para o desenvolvimento do indivíduo, bem 

como para o avanço do país e redução das desigualdades sociais. No contexto brasileiro, mais 

especificamente, os desafios ligados à educação superior podem ser condensados na tríade 

expansão, qualidade e democratização (BRASIL, 2018). 

O Brasil passou por uma série de transformações no campo da política educacional a 

partir dos anos de 1990, impostas pelo neoliberalismo, que passa a considerar a educação 

superior como uma mercadoria valiosa, capaz de gerar lucros. Essa mercantilização fomentou 

a expansão do ensino superior privado, com o direcionamento para liberalismo econômico e a 

crítica ao intervencionismo do governo, aliado aos novos conceitos de uma administração 

gerencial alicerçada nos princípios da racionalização e modernização do Estado. 

As inovações implantadas para ampliação e acesso das vagas no ensino superior a partir 

de 2002, compreendem a reformulação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e sua 

utilização como mecanismo de seleção para o ingresso em cursos de graduação, através do 

SISU e PROUNI, além do redimensionamento do Fundo de Financiamento ao Estudante do 

Ensino Superior (FIES). Salienta-se que tais políticas ou programas estão de acordo com os 

interesses do capital, uma vez que incentiva a transferência de recurso público para 

financiamento de instituições privadas de ensino. 
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Todas as medidas adotadas dentro da política educacional, voltadas ao ensino superior, 

direcionaram para a expansão desse nível de ensino nas instituições privadas, sem haver 

preocupação com a qualidade dos cursos e com o investimento em pesquisa ou extensão. O 

foco maior é o ensino e a garantia do aumento do número de matrículas, tornando esse 

mercado um ramo promissor para os investidores. 

 

Desenvolvimento 

 

As reformas vivenciadas pelo Estado Brasileiro na década de 1990 evidenciam a 

aproximação do governo para propostas de cunho neoliberal, quando inicia um amplo processo 

de privatização de serviços com interesse público, como saúde e educação, confirmando a ideia 

de fortalecimento das empresas privadas, ao tempo em que, reduz seu papel de provedor dos 

serviços público onde a atuação do Estado passa a ser mínima para os serviços sociais e 

máxima para os interesses do capital. 

A interferência política e dos economistas ligados à organismos multilaterais passa a 

ser cada vez mais marcante nos países de terceiro mundo, associando ajustes estruturais e 

fiscais como condição para liberação de empréstimos e financiamentos.  

 

As medidas recomendadas são relativas a ajuste fiscal, privatização, 

liberação/ajuste de preços, desregulamentação do setor financeiro, liberação do 

comércio, incentivo ao investimento externo, reforma do sistema de 

previdência/seguridade social e reforma do mercado de trabalho. (SGUISSARDI; 

SILVA JÚNIOR, 2001, p. 27) 

 

Nessa perspectiva o papel do Estado torna-se decisivo, com o incentivo à transferência 

de recursos públicos para iniciativa privada, com a consequente função de executora, ao tempo 

que, no campo público, se detém apenas na função de regulador, provedor e promotor desses 

serviços, como os de educação e saúde, sendo que o marco regulatório se materializa nas 

parcerias público-privadas. 

Começa a ser difundida a ideia de eficiência e agilidade do setor privado, ao passo em 

que o serviço público vai sendo desqualificado. Argumentos de que a máquina pública é 

burocrática e ineficiente embasam a proposta de instituição de uma forma administrativa mais 

flexível e descentralizada, que se apoiaria nas chamadas “organizações sociais”. 

 

Ao programa de transformação das entidades de serviço do Estado em 

“organizações sociais” denominou o Ministro de “Programa de Publicização”. 

Essas novas entidades administrativas de serviços públicos seriam “entidades 

públicas não-estatais” ou “fundações públicas de direito privado”. 
(SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2001, p.27) 

 

Os organismos multilaterais, especialmente o Banco Mundial (BM), tiveram uma 

participação decisiva na disseminação de uma nova política educacional, fundamentada nos 
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ideais mercantilistas, onde a educação não poderia ir contra a lógica do mercado. As 

recomendações do Banco Mundial para a educação superior são: privatização, implementação 

de novas formas de regulação e gestão das instituições estatais de modo que possibilite a 

diversificação das fontes de recursos, aplicação de recursos públicos nas instituições privadas; 

eliminação de gastos com políticas compensatórias e diversificação do ensino superior com a 

expansão de instituições não-universitárias. (DOURADO, 2002) 

Para que o Brasil adequar o ensino superior dentro dos parâmetros sugeridos pelo BM 

fez-se necessário mudanças no campo jurídico-institucional. A aprovação da Lei de Diretrizes 

e Bases (LDB) e do Plano Nacional de Educação (PNE) foram de extrema relevância nesse 

processo de mudança. Em 1996 foi aprovada uma nova LDB, na qual foi negligenciada grande 

parte das sugestões encaminhadas pela sociedade civil. 

A proposta do PNE, assim como a LDB, foi aprovada na contramão da intensa 

mobilização da sociedade civil. Dourado (2002) destaca alguns pontos decisivos para educação 

superior no interior desta concepção, entre eles: a diversificação do sistema por meio de 

políticas de expansão da educação superior, a não-ampliação dos recursos vinculados ao 

governo federal para esse nível de ensino, aferição da qualidade de ensino mediante sistema 

de avaliação, ampliação do crédito educativo e ênfase no papel da educação à distância.   

Concomitante a este cenário de intensas mudanças no campo educacional, o início do 

século XXI foi marcado pela instituição de uma série de programas direcionados à expansão 

do ensino superior no Brasil de acordo com as novas propostas de mercantilização da educação 

superior. Para tanto foram adotadas algumas estratégias pelo Ministério da Educação e 

Cultura (MEC), representado pela Secretaria de Ensino Superior (SESu), órgão responsável 

pelo planejamento, orientação, coordenação e supervisão do processo de formulação e 

implementação da Política Nacional de Educação Superior, possibilitando instituição de 

políticas públicas voltadas para uma suposta democratização desse ensino. 

As políticas implementadas para prover a ocupação das vagas no ensino superior a 

partir de 2009 ocorreram com a reformulação do ENEM e sua utilização como mecanismo de 

seleção para o ingresso nas Instituições de Ensino Superior (IES), possibilitando ao estudante 

oriundo de escola pública concorrer a vagas em qualquer lugar do país por meio do SISU, tendo 

ainda, a oportunidade de participar do PROUNI e FIES. 

O SISU foi instituído Portaria Normativa MEC nº 2, de 26 de janeiro de 2010 e tornou-

se uma ferramenta importante para impulsionar a expansão do Ensino Superior. Trata-se de 

um sistema informatizado, gerenciado pela Secretaria de Educação Superior (SESu), por meio 

do qual instituições públicas se candidatam a ofertar vagas em cursos de graduação a 

estudantes, que são selecionados exclusivamente pelas notas obtidas no ENEM. Do processo 

de 2010, do qual participaram 51 instituições, para o processo seletivo de 2016, que contou 

com a participação de 131 instituições, registrou-se um crescimento de 210%. Segundo o MEC, 
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em 2015 foram oferecidas 205.514 mil vagas. Em 2016 e 2017 houve um crescimento de 10,9% 

e 5% respectivamente.  

O PROUNI, instituído por meio da Medida Provisória nº 213/2004, convertida na Lei nº 

11.096/2005, tem como objetivo a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos 

de graduação em instituições privadas de ensino superior, as quais recebem, em contrapartida, 

isenção de impostos federais. O governo pontua que o POUNI não representa gastos diretos 

orçamentários para o Ministério da Educação, porém, para viabilizá-lo, foram investidos cerca 

de R$ 750 milhões em 2013, alcançando quase R$ 900 milhões em 2014. De acordo com dados 

obtidos no portal do MEC o Programa atingiu um volume no ano de 2017 de mais de 360 mil 

bolsas, sendo 171.641 mil na modalidade integral, e 190.284 mil de forma parcial. 

Vale ressaltar que, além dos investimentos que são feitos no PROUNI, o governo deixa 

de arrecadar bilhões de reais com as isenções de impostos concedidas as Instituições 

particulares, abrindo espaço para questionamentos acerca da viabilidade do Programa, uma 

vez que utiliza recursos públicos para sustentar e fomentar a educação privada. Além disso, 

promove o acesso, mas não garante a permanência, gerando um novo problema com relação à 

evasão vez que se trata de uma medida imediatista e não sustentável. 

Outra medida adotada pelo Governo Federal para a ampliação do acesso ao Ensino 

Superior foi o redimensionamento do FIES, instituído por medida provisória em 1999, 

posteriormente convertida na Lei nº 10.260/2001. Destinado a financiar, prioritariamente, o 

ensino superior de estudantes matriculados em instituições particulares, assume os gastos 

com matrícula e mensalidades do estudante durante toda a graduação. O MEC sinaliza que 

mudanças introduzidas no FIES em 2010 resultaram no aumento de financiamentos que 

alcançaram em 2014, mais de 660 mil estudantes.  

Analisando sob a ótica do acesso ao ensino superior percebe-se uma discrepância nos 

números acima apresentados, o que nos leva a entender que está tornando cada vez mais 

distante, para um estudante em vulnerabilidade social, entrar na universidade, até mesmo 

porque não houve um crescimento e nem investimento nas instituições federais no mesmo 

período. Pelo contrário, de acordo com a Portaria Normativa nº 20, de 13 de outubro de 2016 

as vagas ofertadas nos cursos superiores nas universidades federais serão reduzidas 

gradativamente. Os índices desanimadores com relação ao FIES poderiam ser superados com 

a ampliação das vagas da rede pública de ensino e fortalecimento das universidades, porém o 

cenário atual reflete a má gestão das políticas públicas, quando subsidia projetos de iniciativa 

privada em detrimento do enfraquecimento das universidades públicas. 

É notável que o PROUNI e o FIES tenham contribuído para ampliação do acesso ao 

Ensino Superior, porém essa expansão ocorre a galope somente nas IES particulares, atingindo 

no ano de 2015, 75,7% de matrículas em comparação com o ensino público, como pode ser 

observado na Figura 1, atendendo a lógica do mercado de fortalecimento das instituições 

privadas e coincidindo o crescimento acelerado com a implantação dos referidos programas. 
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Figura 1 – Evolução das matrículas nas IES públicas e privadas no Brasil:1980-2015 

 

 
Fonte: INEP/Censo da Educação Superior (2015). 

 

Com o crescimento acelerado do ensino privado e a estagnação das matrículas no ensino 

público, observa-se uma completa inversão do papel do governo, demonstrando que a 

“organização estará para atender, prioritária e majoritariamente, os interesses do capital” 

(TONET, 2016, p. 42), que investe em programas que financiam o ensino privado às custas do 

desmonte e sucateamento do ensino público. 

 

Conclusão 

 

Diante do contexto vivenciado observa-se uma completa inversão de valores 

determinados por um modo de acumulação do capital e da consequente mercantilização do 

ensino superior que a cada dia tem perdido a sua singularidade de transformação do indivíduo, 

capacitando-o e preparando-o para exercer de forma crítica a sua cidadania e contribuir para 

o desenvolvimento do país 

A situação das IES federais e estaduais é preocupante, onde todos perdem: estudantes, 

docentes, trabalhadores e a sociedade em geral. É visível o desmonte e sucateamento das 

universidades públicas, enquanto o governo faz transferência de recurso público para 

sustentar a mercantilização do ensino privado. As conquistas presentes na Constituição de 

1988, aos poucos, vão sendo extintas, 

 

A Constituição de 1988 incorporou várias reivindicações relativas ao ensino 

superior. Consagrou a autonomia universitária, estabeleceu a indissociabilidade 

entre ensino / pesquisa e extensão, garantiu a gratuidade nos estabelecimentos 

oficiais, assegurou o ingresso por concurso público e o regime jurídico único. 

(SAVIANI, 2010, p. 10) 

 

Evidencia-se que a reforma do Estado veio para retirar direitos, priorizando os interesses 

do capital e consequentemente, transferindo para o setor privado as atividades que poderiam 
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ser controladas pelo mercado, como saúde, cultura, pesquisa e educação, incorporando 

premissas da administração gerencial com foco em resultados. 

Portanto, é necessário que a sociedade civil reverta essa tendência, cobrando do Estado 

a garantia do direito à educação pública e de qualidade, buscando reverter essa lógica 

mercantilista em que o interesse pelo capital tem prioridade aos interesses públicos. É preciso 

reconhecer o valor das instituições públicas de ensino superior, no que se refere à formação 

diferenciada e na relevância da pesquisa, que é de fundamental importância para o 

desenvolvimento científico, social e econômico do país. 
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Resumo: O Alto Sertão da Bahia, compreendido hoje como parte da mesorregião centro-sul do 
Estado, protagonizou durante todo século XIX um grande fluxo migratório de indivíduos em 
situação de vulnerabilidade que buscavam sobreviver por meio das atividades que se tornariam 
típicas da região, tais como a extração de ouro, diamantes e criação extensiva de gado. No caso 
da Chapada Diamantina, porção oriental da Serra do Espinhaço, a atividade de extração de 
diamantes a partir de 1844 compreende a formação econômica da região, sendo então a família 
do Coronel Reginaldo Landulfo Rocha Medrado a grande detentora de terras nos entornos da 
vila de Santa Isabel do Paraguaçu (atual Mucugê), como sinaliza Medrado (1998). O 
coronelismo, fenômeno presente na história dos Sertões da Bahia, caracteriza-se pelo acúmulo 
de poder e influência de um grupo reduzido de famílias, no caso da Mucugê do século XIX, a 
família Rocha Medrado. Detentora de bens materiais, os Rocha Medrado também exerceram 
grande influência política no processo de constituição do município de Santa Isabel do 
Paraguaçu, bem como na instalação de sua Câmara (1847), o que evidencia sua importância 
para a compreensão da dinâmica econômica e política-administrativa da região. Portanto, 
pretende-se nesse trabalho demonstrar por meio de um estudo bibliográfico e da análise do 
inventário de Reginaldo Landulfo Rocha Medrado, considerado como o primeiro coronel da 
região, os contrastes sociais presentes durante o período áureo da atividade de lavra e as 
influências político-econômicas dos Rocha Medrado durante a segunda metade do século XIX. 
 
Palavras-chave: Chapada Diamantina; Coronelismo e Política; Família Rocha Medrado. 
 
 
 
Introdução 

 

Mesmo com o avanço teórico e metodológico de disciplinas acadêmicas como a História 

e as Ciências Sociais, conceitos como coronelismo, mandonismo e clientelismo são 

constantemente revisitados por pesquisadores, utilizando como horizonte teórico a obra 

clássica de Vitor Nunes Leal, Coronelismo, enxada e voto, publicada em 1948. Contemporânea 

de obras magnas da História do Brasil, Leal compreende as origens e os efeitos do fenômeno 

conhecido como coronelismo principalmente no que tange aos municípios interioranos do 

Brasil, sugerindo que:  

 

Assim como nas relações estaduais-federais imperava a “política dos 

governadores” também nas relações estaduais-municipais dominava o que por 

analogia se pode chamar de política dos coronéis [...] os chefes locais 

prestigiavam a política eleitoral de governadores, e deles recebiam o necessário 

apoio à montagem das oligarquias municipais” (1975, p. 68-69). 
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No caso da Chapada Diamantina, a obra clássica de Walfrido Moraes, Jagunços e heróis, 

publicada ainda em 1965, exemplifica que o “Clã dos Matos”, na porção norte da Chapada 

Diamantina, construiu seu legado de mando a partir da capacidade de formar alianças e 

incorporar terras em seus patrimônios, inclusive os próprios Matos a princípio trabalhado 

nessas terras extraindo diamantes do cascalho dos rios. Isto posto, Moraes sugere que o 

coronelismo seria efeito da ausência do Estado e da figura de uma autoridade pública nos 

sertões da Bahia, sendo então os coronéis responsáveis pela construção de uma identidade 

capaz de gerir as atividades econômicas e políticas de seus domínios. 

 
 

Os governos que encarnam as instituições, que as dirigem, as orientam e falam 

por elas, os governos, cujas presenças nos sertões, só se fazem sentir, até então, 

através do fisco e da polícia de uma ordem jurídica vacilante, ajustada, quase 

sempre, as contingências do meio passam agora a se arrimarem no prestígio 

eleitoreiro desses senhores rurais, fomentando-lhes, não raro, os ódios entre si 
e garantindo-lhes prestígio que se revela, quase tão-somente no fornecimento de 

armas de guerra e munições e expedições policiais que fluem e refluem ao sabor 

das conveniências partidárias de cúpula, aparentemente para a manutenção da 

ordem pública sertaneja mas, em realidade, destinada ao massacre dos 

adversários mais incômodos (MORAES, 1992, p. 49-50). 

 

 

Na região de Mucugê, antiga Santa Isabel do Paraguaçu, a família Rocha Medrado foi 

responsável pela organização política e social daquele território, sendo a protagonista da 

constituição da primeira Câmara municipal em 1847, como descreve a pesquisadora Helena 

Medrado (1998). Fica evidente na análise de inventários de membros dessa família a constante 

presença de indivíduos que possuíam patentes militares de Coronel ou até mesmo titulação 

acadêmica, além dos casamentos e alianças formadas com indivíduos abastados, como por 

exemplo, o casamento entre Amélia Moura, filha de Reginaldo Medrado, e o Dr. Marcolino de 

Moura e Albuquerque, abastado indivíduo que residia na região do Rio das Contas.  

É, portanto, através de reflexões sobre categorias históricas e sociológicas como 

coronelismo, clientelismo e mandonismo que se pretende compreender a organização social e 

administrativa da Vila de Santa Isabel do Paraguaçu a partir da trajetória da família Rocha 

Medrado, que angariou durante a segunda metade do século XIX (senão durante todo o século) 

poder político e econômico, principalmente através das rendas da terra e da exploração dos 

garimpos. 

No que se refere ao controle e poder de mando na região, a presença de Coronéis é 

constantemente revisitada em obras artísticas ou científicas a exemplo do romance A guerra 

dos coronéis e os garimpos na Chapada Diamantina, de Renato Bandeira (2014), e a dissertação 

Coronelismo e poder no norte da Chapada Diamantina, do historiador Moises Oliveira Sampaio 

(2009). Como prova da importância e das posses da família em questão, Helena Medrado (1998) 

propõe que os Rocha Medrado possuíam entre os membros de sua família uma larga faixa de 

terras, que compreendia em inícios de 1847 os munícipios de Mucugê, Andaraí, Lençóis, 
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Palmeiras, Barra da Estiva, Jussiape, Iramaia, Itaete, Ituaçu, Tanhaçu, Contendas do Sincorá, 

Vagner, Souto Soares, Ibiquera, Seabra e Iraquara totalizando uma área de mais de 10.018 

km², que seria a soma da área dos principais munícipios de lavra e seus distritos (SALES, 

1955, p. 5)1. Maria Cristina Dantas Pina, uma das pioneiras na pesquisa sobre a elite da 

Mucugê do século XIX, defende que os Rocha Medrado imbricavam o poder da esfera privada 

com a esfera pública, o que ocasionava num amplo controle sobre seu território, inclusive sobre 

a venda de terras para seus aliados e na promoção de políticas que beneficiassem a opulência 

da família, como a instalação de companhias de garimpo na região. 

 

A família Rocha Medrado e o coronelismo 

 
O território do Alto Sertão da Bahia pertencia sumariamente à sesmaria da família 

Guedes Brito, incluindo territórios pertencentes à Chapada Diamantina. Ao que tudo indica, o 

acúmulo de terras por parte da família Rocha Medrado nessa região remonta a primeira metade 

do século XIX, como sugere Pina (2000). Segundo a historiadora, a lei de terras promulgada 

em 1850 poderia ter dificultado a apropriação de terras por parte da família, já que a primeira 

lei agrária do Brasil tentava distribuir as terras e delimitá-las principalmente entre os grupos 

de pequenos fazendeiros e indígenas, dotando as províncias de responsabilidade pelo fisco 

dessas terras. Nesse sentido, o trabalho de Márcia Mendes Motta propõe uma reflexão 

dialética2; Mesmo que a primeira lei agrária do país tivesse como objetivo a demarcação e 

redistribuição de terras para os indivíduos menos abastados, Motta acredita que os grandes 

fazendeiros omitiam e estipulavam suas posses a partir de uma posição privilegiada, 

resultando em uma demarcação de terras que não os pertenciam e na desapropriação de 

territórios indígenas e de pequenos agricultores, promulgando uma total inversão do que a lei 

tinha como escopo. Pina (2000) indica que o Coronel3 Reginaldo Landulfo da Rocha Medrado 

teria omitido a presença de povos indígenas na região de Mucugê, além de ter estabelecido 

alianças de clientelismo com demais fazendeiros da região para que pudesse ter privilégios na 

demarcação de terras.  

“Ela (a lei de terras) procurou estabelecer critérios para uma nova 

reestruturação (não era a primeira tentativa) fundiária, impondo vários 

mecânismos no sentido de discriminar as terras públicas das privadas e de 

regularizar o acesso a terra [...] Ao invés disso, os grandes senhores de terras 

consolidavam uma prática recorrente, ocupavam as terras antes pertencentes 

aos índios, transformando-as em partes de seus domínios [...] Eles não somente 
impediam o acesso a terra pelos pobres sem recursos, como a ocupavam...” 

(MOTTA, 1998, p. 82). 

 

                                                           
1 Herberto Sales, em sua obra, Garimpos da Bahia, faz um panorama geral da condição geológica e geográfica 
da chapada diamantina entre o início da atividade de mineração e a década de 1950. 
2 Márcia Mendes Motta discute, em Terra, nação e tradições inventadas (1998), os efeitos da lei de terras e a 
sua contribuição para a legitimação de uma aristocracia fundiária no Brasil. 
3 Reginaldo Medrado possuía a patente de Coronel, além de aparecer como o “patriarca” da família Rocha 
Medrado, responsável pela articulação política e formação de alianças, seja através da venda e doação de terras 
ou de casamentos. 



 
CADERNO DE RESUMOS DO VIII ENCONTRO DE HISTÓRIA: PROGRAMAÇÃO E ANAIS ELETRÔNICOS 

UNEB/CAMPUS VI      CAETITÉ      2019       ISSN 2179-3603       WWW.CINEDEBATEUNEB.ORG 

 

211 

 

Imagem 1 – Mapa do domínio territorial dos Rocha Medrado, Chapada Diamantina no 
início da década de 1850 

 

 
Fonte: Google Imagens. 

 

 

A partir disso, é possível apreender esse processo de apropriação de terras por parte dos 

Rocha Medrado ao conferir inventários de alguns membros dessa família, como é o caso da 

primeira esposa de Reginaldo Medrado, Magdalena de Novaes Rocha, a relação de imóveis é 

demonstrativo dessa apropriação.  

 

São declarados, além das Fazendas de São João, Santo Antônio, Sumidouro, 

Licuri, Rio Una e Tapera, as serras das quatro primeiras e as serras da villa de 

Santa Isabel, Andarahy, Chique-Chique, com a Chapada Diamantina conforme 

as divisas da escriptura da Fazenda do Rio de Una pelo lado direito do 

Paraguassú, e da Fazenda das Aráras pelo lado esquerdo do dito rio. (PINA, 

2000, p. 51). 

 

 

Se tratando de coronelismo e clientelismo, é possível perceber que indivíduos como 

Reginaldo Medrado e Francisco Medrado ocuparam cargos públicos de alta relevância ao se 

tratar da administração da vila de Santa Isabel do Paraguaçu e de suas terras. Reginaldo 

Medrado foi entre 1847 e 1856 Comandante Superior da Guarda Nacional de S. Isabel do 

Paraguassú e do Rio de Contas, sendo a partir de 1856 o seu irmão Francisco Medrado 
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nomeado para esse mesmo cargo, tal como aponta José Martins Catharino em sua obra 

Garimpo, garimpeiro, garimpagem (1986), em que trata da constituição dos garimpos da 

Chapada Diamantina e do seu aparato legal. 

Ademais, Maria Cristina Dantas Pina (2000) aponta que vendas de terras por parte do 

Coronel Reginaldo Medrado eram comuns, sendo essas vendas e repartições realizadas sem 

qualquer interferência do poder público. A partir dessas transações é possível perceber a forma 

de angariar riquezas e clientes por parte da Família Rocha Medrado: 

 

Vendedor: Comandante Superior Coronel Reginaldo Landulpho da Rocha 

Medrado 

Comprador: Major Antonio Goes Calmon 

Bem: “sorte de terras no lugar da passagem do rio Santo Antônio, denominado 

Manuel Corrêa em procura do Riaxão Otinga thé onde prehenxer legoa e meia 
quadrada de sul ao norte, e de poente a nascente, sendo o pontto a passagem 

do Rio Sto. Antonio, onde mora o dito Côrrea. (p.7). 

Valor: 1:000$000 reis 

Villa de Santa Isabel do Paraguaçu, 11/12/1850 

 

Vendedor: Comandante Superior Coronel Reginaldo Landulpho da Rocha 

Medrado 

Comprador: José Mendes de Carvalho 

Bem: “terras da Barra do Riacho do Cantinho do Rio Lençóis, por este acima as 

suas cabeceiras e destas em rumo as cabeceiras do Ribeirão do Inferno, e por 

este abaixo a estrada velha na passagem do mesmo Ribeirão, e pela estrada a 

direita ao Riacho Lavapés, e por este acima a procurar outra ves o Riacho de 

Cantinho, onde principiou (...) 

Valor: 1:600$000 reis 
Villa de Santa Isabel do Paraguaçu, 23/10/18504 

 

 
Nesse caso, Motta (1998) compreende que a venda de partes do território de uma família 

latifundiária servia como forma de garantir o domínio político e econômico de uma região, 

estendendo essas porções de terras para outras famílias e indivíduos influentes que eram 

aliados em potencial. Além disso, o casamento entre parentelas também era uma das formas 

de fomentar alianças e aumentar patrimônio familiar. 

Sendo assim, Rômulo Martins (2013) revela que era comum que companhias de 

Garimpo se instalassem nos principais munícipios e localidades de lavra da Chapada 

Diamantina, sendo S. Isabel do Paraguaçu responsável pela concessão de 8:800:000 braças de 

terreno pela quantia de 500$000 contos de reis anuais, além de fornecer a quantidade de 100 

praças (homens que trabalhavam no garimpo) como mão de obra. Para além do território de S. 

Isabel do Paraguaçu, Andaraí e Chique-Chique (atual Igatu), que também estavam entre as 

posses da família durante a segunda metade do século XIX, também possuíam terrenos 

                                                           
4 Cf. Maria Cristina Dantas Pina, Santa Isabel do Paraguassú: cidade, garimpo e escravidão nas lavras 
diamantinas, século XIX, p. 54-55.  
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arrendados, destacando-se Andaraí pela quantidade de praças concedidos, 400 homens, 

arrendados no valor de 2:000$000 contos de reis anuais5. 

Sendo assim, ao ponderar sobre o domínio político dos coronéis da Chapada 

Diamantina, é necessário levar em consideração a posse dos meios de produção e de 

reprodução material da vida humana que se concentravam nas mãos de famílias como os 

Rocha Medrado. Condição fundante para o fenómeno do Coronelismo, como sugere Leal (1975), 

a posse dos meios de produção juntamente de uma atmosfera ideológica que legitima a 

concentração de riquezas tramita junto a uma condição social periférica por parte das 

categorias que constituem os trabalhadores. 

Portanto, Herberto Sales exemplifica em sua obra destinada ao Ministério da 

Agricultura, Garimpos da Bahia (1955), a condição subserviente e a ausência de dignidade por 

parte do Garimpeiro, principal mão de obra das lavras diamantinas. Tendo o próprio autor 

trabalhado curto período como garimpeiro, Sales indica que não se tinha no século XIX 

quaisquer mecanismos legais que pudessem servir ao garimpeiro, sendo a palavra do chefe 

local a lei municipal, sendo a própria remuneração “decidida” pelos chefes locais ou 

autoridades subservientes a esses. Ademais, Sales ainda pressupõe a figura do Garimpeiro 

como ignorante e desprovida de saber, uma vez que esses indivíduos não tinham acesso a 

nenhuma instrução e muito menos a uma educação financeira, o que “destinava” esses 

sertanejos que trabalhavam na mineração serem miseráveis o resto de suas vidas. 

 Essa perspectiva dialoga com Victor Nunes Leal, que compreende que a falta de 

autonomia municipal garante aos chefes locais uma esfera de poder supralegal que é 

legitimada pelo governo estadual: 

 

A sua opinião prevalece nos conselhos do governo em tudo quanto respeite ao 

Município, mesmo em assuntos que são da competência privativa do Estado ou 

da União, como seja a nomeação de certos funcionários, entre os quais o 
delegado e os coletores. É justamente nessa autonomia extralegal que consiste 

a carta-branca que o governo estadual outorga aos correligionários locais em 

cumprimento da sua prestação no compromisso típico do coronelismo [...] 

(LEAL, 1975, p. 44). 

 

 

Reflexões sobre a posse de terras e riquezas dos Rocha Medrado 

 
 

Benedicto Marques da Silva Acauã, inspetor geral dos terrenos diamantíferos da Bahia, 

relata ainda em 1847 os limites do território diamantífero que se tinham notícias até então: 

“Os terrenos diamantíferos começam cerca de 360 km de Cachoeira, na serra do cincorá e 

extende-se a brotas de macahubas e morro do chapeó, correndo parallelamente a ela a serra 

                                                           
5  Romulo de Oliveira Martins, em sua dissertação intitulada “Vinha na fé de trabalhar em diamantes”: escravos 
e libertos em Lençóis, Chapada Diamantina-BA (1840-1888) (2013), compreende que o papel dessas 
companhias era fundamental no estreitamento de alianças e conflitos entre os coronéis da Chapada 
Diamantina.  
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do cocal...” (ACAUÃ, 1847, p. 234). Sendo assim, o domínio político dos Rocha Medrado 

estendia-se por grande parte do setor da Serra do Sincorá (ver Mapa 1); é possível apreender o 

potencial econômico principalmente a partir da extração dos diamantes nos territórios da 

família. 

Guimarães (1981) relata que no período entre 1853 e 1861 o Brasil produziu cerca de 

1,915,200 quilates de diamantes, tendo as minas da Chapada Diamantina contribuído com 

uma porção considerável de 901 Quilates. Apesar de não ser mérito desse trabalho, é 

necessário ponderar que nem toda produção de diamantes era exportada ou até mesmo 

catalogada, muitos negócios eram realizados por meios ilegais ou não oficiais. 

Ao conferir o inventário do Coronel Reginaldo Landulpho da Rocha Medrado nos anos 

posteriores a sua morte, somados aos dados que apreendem a taxa de exportações relacionadas 

a diamantes, é possível observar um montante considerável para fins do século XIX, 

considerando a grande crise dos sertões baianos relacionados a seca, a diáspora sertaneja e a 

impossibilidade material de continuar a exploração de diamantes por conta de fatores ligados 

ao desenvolvimento das forças produtivas, uma vez que não se tinha os meios de produção 

necessários para explorar mais a fundo o solo. No inventário datado do ano de 1894, constam 

as seguintes terras: 

 
As terras do solo desta cidade de S. João do Paraguassú [...] abaixo dos limites 

de Chique-Chique, cortando estas terras até a fazenda de Bôa Esperança, 

repartindo em direção a garganta [...] As terras de Andarahy até a margem 

esquerda do Rio Paraguaçu...6  

 
 

O somatório das terras pertencentes ao inventário do Coronel Reginaldo é avaliado em 

aproximadamente 6:330$816 mil contos de réis, sendo necessário ponderar que o valor das 

terras naquele período de 1890 pode não aparecer tão alto como na década de 1850 pelos 

fatores já citados. 

Catharino (1986), ao tratar da constituição social da Chapada Diamantina compreende 

que os Coronéis como Reginaldo se faziam tão presentes na vida pública que exerciam o poder 

das três esferas, ou seja, o Judiciário, o Legislativo e o Executivo, além de possuírem força 

militar através de seus jagunços. Além disso, as alianças e os conflitos pelas posses de terras 

e garimpos de diamantes eram comuns no contexto da segunda metade do século XIX, uma 

vez que essas famílias que concentravam a terras extraiam além do arrendamento o quinto do 

diamante.  

 

 

Considerações finais 

                                                           
6 Inventário de Reginaldo Medrado, Mucugê, 1892-1894.  
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Maria Cristina Dantas Pina (2000) sugere em sua dissertação que de fato os Rocha 

Medrado representaram para a história do município de Mucugê e da Chapada Diamantina 

uma importante família, dotada de bens e de controle sobre o território que dispunha. 

Refletindo sobre conceitos como clientelismo, coronelismo e mandonismo, a partir de 

autores como Victor Nunes Leal (1975) e José Murilo de Carvalho (1997), é possível perceber 

que a despeito do poder de mando desses chefes locais, a esfera pública, imbricada com a 

esfera privada, produz um efeito ideológico que transfere as responsabilidades e direitos ao 

poder de mando dessa parentela representada pela figura de um patriarca. 

Apesar das constantes alianças e venda de terras entre essas famílias, é necessário 

pontuar que os conflitos entre os Coronéis da Chapada Diamantina eram recorrentes, sendo 

desde 1847 o foco de discussões e preocupação do Estado da Bahia e até mesmo da capital do 

Império, que em 1869 foi pauta da revista carioca “A semana ilustrada” os embates na “terra 

dos diamantes”:  

 

Os acontecimentos de Lençóis tiveram raiz na diversidade política da povoação. 

Eu já lhes disse que alli não havia liberais nem conservadores, - mas pinguellas 

e mandiocas. Um principio mandioca e um manifesto pinguella, eis as únicas 

cousas que por ali se conhecem.  

Os pinguellas de Lençóes accusam os mandiocas de actos de prepotência e 

barbaridade; os mandiocas accusam os pinguellas de movimentos rebeldes.  

Quem tem razão?  

That is the question (Revista Semana Ilustrada. Anno IX N.469, Rio de Janeiro, 

26 de Setembro de 1869)7. 
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Resumo: Discutir Políticas de Acesso à Educação Superior torna-se essencial para 
compreender como vem sendo pensada a democratização e a inclusão a este nível de formação, 
principalmente, quando se estabelece uma política de acesso, como a viabilizada através do 
SISU e, no entanto, o Estado nas mudanças de gestões e/ou governos, não garante a 
continuidade da política. Neste contexto observamos a situação da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia (UESB) que em 2012 estabeleceu que 50% das vagas para ingresso nos 
cursos de graduação da Instituição aconteceria via vestibular, e 50% reservado para o ingresso 
via o Sistema Unificado (SISU). A adesão ao SISU possibilitou, na oportunidade, o recebimento 
de recursos do MEC, através de propostas de planos de trabalhos submetidos nos Editais 
lançados em 2012, 2013 e 2014. Após as eleições de 2014 o cenário político brasileiro atravessa 
rupturas que impactaram no cenário econômico. O Brasil vivenciou a era Lula-Dilma Rousseff, 
caracterizado como governos de conciliação de classe, sendo marcada pelo incremento das 
políticas de acesso e permanência à educação superior; ações estas que, a partir do governo 
de Michel Temer vêm sendo desestimuladas. No foco específico da UESB, apesar da adesão da 
Universidade ao SISU, desde o ano de 2015 o Ministério de Educação e Cultura (MEC) não tem 
disponibilizado Editais para submissão de propostas para a execução do PNAEST na 
Universidade, observando assim um exemplo claro de uma descontinuidade de política pública. 
A partir deste diagnostico na UESB, entende-se que a descontinuidade das políticas representa 
um agravamento dos impactos decorrentes da condição de vulnerabilidade dos discentes que 
são atendidos, compreendendo que os recursos quando mal geridos e descontinuados podem 
ocasionar um atraso no percurso do cenário educacional das instituições.  
 
Palavras-chave: Políticas Públicas; Acesso e Permanência; Descontinuidade. 

 

Introdução 
 

 

A Constituição Federal CF, de 1988, afirma que todos os cidadãos têm direito à 

educação. A realidade educacional brasileira, no entanto, ratifica a desigualdade educacional 

presente na história da educação brasileira desde o período colonial, sendo marcante, conforme 

destaca Saviani (2007), nos níveis mais elevados de escolaridade devido à grande taxa de 

exclusão. A educação superior, no Brasil, foi tradicionalmente reservada a determinados 

grupos na sociedade, ou seja, as camadas da população com maior poder aquisitivo garantindo 

assim a manutenção do status quo. 

Discutir políticas de acesso à educação superior torna-se essencial para compreender 

como vem sendo pensada a democratização e a inclusão a este nível de formação, 

principalmente, quando se estabelece uma política de acesso, como a viabilizada através do 
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SISU e, no entanto, o Estado nas mudanças de gestões e/ou governos, não garante a 

continuidade da política, refletindo diretamente nos segmentos populacionais que mais 

necessitam da política.  

O Brasil vivenciou a era Lula-Dilma Rousseff, caracterizado como governos de 

conciliação de classe, sendo marcada pelo incremento das políticas de acesso e permanência 

à educação superior; ações estas que, a partir do governo de Michel Temer vêm sendo 

desestimuladas especialmente se considerarmos os sucessivos cortes de recursos que o 

Ministério de Educação vem acumulando nestes dois últimos anos. 

Neste contexto, observamos a situação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB) que, em 2012, no seu Conselho Superior de Ensino Pesquisa e Extensão (CONSEPE), 

estabeleceu que 50% das vagas para ingresso nos cursos de graduação da Instituição 

aconteceria via vestibular, e 50% reservado para o ingresso via o Sistema Unificado (SISU). A 

adesão ao SISU possibilitou, na oportunidade, o recebimento de recursos do MEC, através de 

propostas de planos de trabalhos submetidos nos Editais lançados em 2012, 2013 e 2014, 

para viabilizar ações que contribuíssem para a permanência dos discentes oriundos das 

camadas populares enquadrados no perfil de vulnerabilidade socioeconômica. 

Após as eleições de 2014 o cenário político brasileiro atravessa rupturas que 

impactaram no cenário econômico. A elite política financeira brasileira mobilizou, com apoio 

da mídia manifestações públicas exigindo a destituição da presidenta legitimamente eleita 

acusando-a de ter cometido crime de responsabilidade fiscal, este movimento culminou em 

2016 no “impeachment” da Presidente Dilma Rousseff, ou seja, no golpe articulado de 2016. 

Esta ruptura governamental e os novos desdobramentos encampados pelo presidente golpista 

Michel Temer promove alterações no cenário educacional a partir, especialmente, da 

descontinuidade de políticas anteriormente implementadas, como, por exemplo, o corte de 

novas propostas de ações, via o Programa Nacional de Assistência Estudantil para as 

Instituições de Educação Superior Públicas, sendo este o caso da UESB e das demais estaduais 

do país. 

 
 

Desenvolvimento  
 
 

Segundo a classificação de Trow apud Souza (2017) o Brasil ainda mantinha um sistema 

educacional de elite no início da década de 1990, enquanto a maioria dos demais países já 

possuía um sistema educacional de massa, ou seja, durante vários anos, vigorou no Brasil um 

sistema educacional de caráter excludente desfavorecendo a grande maioria da população e 

garantindo o acesso à educação somente à elite brasileira.  

Para Catani e Nogueira (2007), o acesso a um ensino de elite ocorre praticamente como 

consequência da classe social do aluno, sendo diretamente influenciado pelas condições de 

origem, como nascimento e poder aquisitivo, firmando-se, portanto, através do privilégio social, 
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somado ao sistema meritocrático da educação básica e à seleção social. Esse sistema é 

estruturado de modo a manter a estrutura da forma como se encontra, ou seja, formar a classe 

social dominante para as funções de elite, constituindo-se, conforme abordado por Gomes e 

Moraes (2012), como instrumento de “proteção” e “distinção” de classe social. 

Inicia-se no Brasil na década de 1990 o processo de implementação das reformas 

neoliberais que implicaram numa reforma do Estado marcadas pelo retrocesso no campo das 

políticas sociais e no recrudescimento à classe trabalhadora. Este contexto acrescido das 

profundas desigualdades sociais, econômicas e culturais consolidadas no país a partir de 

práticas patrimonialista, clientelistas, antidemocráticas e excludentes tornaram ainda mais 

desafiador o processo de democratização de direitos na sociedade.  

Após 2002, especificamente a partir de janeiro de 2003, no governo Lula busca-se, ainda 

que no campo da aparência imprimir ao Estado um caráter democrático e participativo uma 

vez, que na essência, a manutenção da ordem, fundamentada nos princípios burgueses, foi 

um princípio preservado. A ampliação das parcerias com a sociedade civil organizada como 

forma de garantir maior efetividade nas políticas públicas foi uma das marcas deste período. 

Visando tornar-se uma política pública de Estado, foi instituída pela Medida Provisória 

n° 111, de 21 de março de 2003, convertida na Lei 10.678, a Secretaria de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) vinculada à Presidência da República como 

reconhecimento das lutas históricas dos movimentos negros brasileiro. Impelidos pelo 

enfrentamento dos movimentos sociais organizados foi elaborada e sancionada a Lei 

10.639/2003 que inclui a História da África nos currículos e a participação da diáspora nos 

processos de construção da igualdade racial, e a Lei que estabeleceu cotas para estudantes 

pretos e pardos, oriundos de escolas públicas, nas instituições federais de ensino superior. 

Para o enfrentamento das desigualdades de gênero foi também instituída a Secretaria de 

Políticas para as Mulheres da Presidência da República – SPM/PR, considerando-se que raça 

e gênero estruturam as desigualdades na sociedade brasileira. 

Pressionado a democratizar o acesso à educação superior pública no país e, sobretudo, 

incluir as classes tradicionalmente excluídas desse nível de educação, o governo regulamenta 

e implanta políticas voltadas para ampliar o acesso à educação superior às camadas 

historicamente excluídas deste nível de formação a partir da publicação da Lei de Cotas ao 

tempo, que também assume frente os organismos internacionais o compromisso de avaliador 

da educação pública a partir do estabelecimento do ENEM e do ENADE bem como a 

padronização de processos seletivos, homogeneizando assim o currículo nacional.  

Na UESB, foco de análise deste estudo, foi implementado programa de Ações Afirmativas 

em 2008, através da Resolução CONSU nº 36/2008, que definiu as seguintes ações: sistema 

de reserva de vagas combinadas com quotas adicionais no concurso vestibular para os cursos 

de graduação da UESB (acesso); Assistência Estudantil (permanência) e Integração com a 

comunidade, e fortalecimento de ações externas de Assuntos Comunitários. 
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As conquistas no campo educacional registradas, especialmente, na primeira década do 

século XXI estão em risco, pois as alterações na política de governo Temer conduzem para a 

descontinuidade e cortes de recursos gerando instabilidade e insegurança no atual cenário 

educacional.  

Segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE, 2017), a 

educação, que um dos maiores orçamentos da Esplanada dos Ministérios, vem sendo um dos 

alvos preferenciais de ataques do governo golpista. Entre as medidas podemos citar: corte de 

receitas das universidades inclusive as já empenhadas de programas como o FIES, o PROUNI 

e o PRONATEC; suspensão do Programa Ciência Sem Fronteiras; corte de recursos para a pós-

graduação, dentre outras. 

Segundo o CNTE (2017), são basicamente três projetos que objetivam minar a 

concepção de educação pública no país, a saber: a) Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 

nº 241/2016, que deu origem à EC 95 - essa mudança constitucional irá intervir 

estruturalmente em todo os serviços públicos, e neste caso no sistema de ensino brasileiro, 

congelando os gastos direcionados à educação, por um período de 20 anos iniciado em 2017; 

b) Privatização do Pré-Sal e o fim do Regime de Partilha - que retira a obrigatoriedade da 

Petrobrás na exploração de petróleo das bacias do Pré-Sal e resgata o regime de concessão de 

FHC. A privatização do Pré-Sal já se consolidou com a lei proposta pelo senador licenciado José 

Serra (Lei 13.365/2016). O fim da partilha está proposto no PL 6.726/2013; c) Medida 

Provisória (MP) nº 746/2016 – reforma o Ensino Médio no Brasil.Todas estas medidas 

elencadas afetam diretamente as políticas públicas voltadas ao ensino público e à 

democratização do acesso ao ensino superior. 

Com relação aos cortes de receitas do governo federal estes atingiram não só as 

universidades federais, mas também as estaduais que têm sido sucateadas com as políticas 

que o governo tem apresentado. Exemplificando, o caso da UESB, desde o ano de 2015 a 

Universidade não submeteu planos de trabalhos para recebimento de verba externa do MEC, 

uma vez que o referido Ministério não lançou Edital para submissão de propostas para a 

execução do Programa Nacional de Assistência Estudantil para as Instituições de Educação 

Superior Públicas (PNAEST). 

Em virtude dessa situação atual vivenciada pela UESB, percebe-se claramente que 

existe um sério problema a ser resolvido no que diz respeito à descontinuidade do repasse do 

recurso federal. A falta deste recurso para o desenvolvimento dos planos já em execução poderá 

onerar significativamente o orçamento institucional, além de gerar grandes prejuízos na vida 

dos discentes até então atendidos, caso as ações venham ser interrompidas. 

Com o recurso advindo do PNAEST a categoria discente vem sendo beneficiada por meio 

de diversas ações, tanto no atendimento as demandas dos estudantes inscritos no Programa 

de Assistência Estudantil da Universidade como os demais discentes da graduação. As ações 

que vinham sendo implementadas, e que contribuíam significativamente no processo de 
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acesso, permanência e desempenho acadêmico, amenizando os impactos decorrentes da 

desigualdade social, encontram-se em risco de suspensão tais como: cessão de uso de 

equipamentos (netbooks/notebooks/bicicletas/kits odontológicos), o que tem possibilitado 

subsidiar as relações entre pesquisa, ensino e extensão; subsidio de refeição aos discentes 

habilitados à assistência estudantil, nos restaurantes universitários dos campi de Itapetinga e 

Vitória da Conquista; cota mensal de xerox/impressão para os discentes habilitados à 

assistência estudantil dos três campi.  

A partir deste diagnóstico na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e do 

embasamento teórico apresentado, entende-se que a descontinuidade das políticas representa 

um agravamento dos impactos decorrentes da condição de vulnerabilidade dos discentes que 

são atendidos, compreendendo que os recursos quando mal geridos e descontinuados podem 

ocasionar um atraso no percurso do cenário educacional das instituições.  

 

Conclusões 

 

A análise acerca das políticas públicas destinadas à educação superior deve perpassar 

sempre pela compreensão do histórico social, político e econômico de uma nação, 

compreendendo os caminhos percorridos, bem como conhecendo os resultados e a eficácia das 

políticas aplicadas. Diante da pressão da sociedade civil e de sua efetiva defesa em prol de uma 

educação emancipadora e de qualidade para todos, entendemos que a sociedade civil deve 

pressionar o Estado para que sejam asseguradas as condições políticas para o exercício da 

efetiva cidadania e da melhoria da educação superior. 

Ao tecer sobre a crise capitalista e as correlações de forças internacionais, Peroni (2003) 

argumenta sobre a descontinuidade de políticas públicas em meio ao argumento de crise de 

que “as políticas de ajuste retiram da classe trabalhadora as mínimas conquistas sociais, 

através do argumento que “estamos em crise”. Essas classes têm, ainda, que pagar pelo mal-

uso histórico da máquina estatal...” 

Os resultados da descontinuidade de uma política podem gerar impactos de grande 

proporção para as camadas, até então, atendidas. São resultados que demonstram claramente 

a falta de compromisso com o social. Peroni citando Vieira (1997) afirma que a retirada de 

recursos da União destinadas às áreas sociais caracteriza-se como política social sem a 

garantia dos direitos sociais. 

Desta forma, partindo da compreensão de Oliveira (2011) acerca da agenda educacional 

brasileira nas últimas décadas torna-se necessário estabelecer mecanismos capazes de corrigir 

as desigualdades existentes, promovendo uma maior equidade na oferta educativa para que se 

possa construir uma educação que atenda a todos. Entende-se que é preciso convergir forças 

na tentativa de recuperar as conquistas já adquiridas no âmbito das políticas públicas 



 
CADERNO DE RESUMOS DO VIII ENCONTRO DE HISTÓRIA: PROGRAMAÇÃO E ANAIS ELETRÔNICOS 

UNEB/CAMPUS VI      CAETITÉ      2019       ISSN 2179-3603       WWW.CINEDEBATEUNEB.ORG 

 

222 

 

fortalecendo os ideais de uma nação que anseia por mudanças e com uma perspectiva de 

melhorias e avanços para uma geração futura. 
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Resumo: O presente artigo discute as repercussões do ideário neoliberal na política 
educacional brasileira, especialmente na permanência estudantil na educação superior. 
Estudo apoiado no materialismo histórico dialético. Nossa análise foi construída, em dois 
momentos. Primeiro, analisou-se a influência dos organismos internacionais e o conceito de 
Estado mínimo nas políticas sociais. Na segunda etapa, elaborou-se uma análise das 
repercussões do ideário neoliberal e suas implicações na permanência de estudantes em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica. Para tanto, o presente estudo apresenta uma 
análise da pseudo-democratização do Ensino Superior iniciada no governo Lula, com 
continuidade no governo Dilma e do aprofundamento das desigualdades a partir do Golpe de 
2016 com o presidente Temer. Fica evidente que a partir dos anos 90 aprofunda-se a 
minimização do papel do Estado nas políticas públicas e maximização para o capital, evidente 
tanto nos governos Lula e Dilma, nos quais houve grande investimento na mercantilização do 
ensino superior, a exemplo do PROUNI, FIES, quanto no atual cenário pós Golpe 2016. A 
análise é concluída apontando-se alternativas da sociedade civil organizada para resistências 
diante do panorama de desmantelamento de direitos. 
 
Palavras-chave: Educação Superior; Neoliberalismo; Vulnerabilidade social. 
 
 
 

Introdução 

 

O título desta análise traz consigo três questões que embasam esta reflexão “fome”, 

“Permanência estudantil” e “Neoliberalismo”, as quais estão intrinsecamente relacionadas. 

Aqui, utilizamos o primeiro termo fazendo referência a um dos aspectos da vulnerabilidade 

socioeconômica, situação comum a estudantes advindos de camadas populares, que estiveram 

historicamente excluídas do acesso à educação superior. A política de permanência estudantil 

é uma conquista dos movimentos estudantis, destinada a esse público que a partir de ações 

afirmativas e políticas de acesso à universidade, tem dentre as suas pautas, a reivindicação de 

uma política que ofereça condições de permanência e conclusão de cursos de graduação.  

Neste sentido, uma análise crítica nos remete ao ideário neoliberal, o qual prevê em seu 

receituário redução do papel do Estado nas políticas públicas.  
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Organismos internacionais e estado mínimo nas políticas públicas  

 

As desigualdades na política de Educação demonstram o alcance dos objetivos do modo 

de produção capitalista, para Netto (2012), o capitalismo nunca deu certo para a classe 

trabalhadora que produz a riqueza social, mas não tem nem mesmo o necessário para 

sobrevivência.  

Uma das faces deste modo de produção é ofensiva neoliberal, a qual ganhou ênfase a 

partir da década de 1970. Iniciou com o governo Collor, permanece no Governo Itamar, ganha 

força no governo Fernando Henrique Cardoso e não modifica nos governos Lula e Dilma. Para 

Frigotto (2010) o ideário neoliberal e neoconservador representa a submissão às regras dos 

“novos senhores do mundo” e suas instituições como o Fundo Monetário Internacional (FMI), 

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), tanto nos países latino-americanos quanto países do leste europeu 

(FRIGOTTO, 2010, p. 84).  

No Brasil, é possível observar que os governos, historicamente têm feito opções políticas 

que privilegiam o pagamento da dívida pública brasileira em detrimento do investimento da 

verba pública para financiamento das políticas sociais que poderiam causar grande impacto 

nos problemas sociais do país. Peroni (2003) enfatiza que o Estado tem se apresentado como 

mínimo para as políticas sociais e, em compensação, máximo para o capital. Para melhor 

explanação, recorremos ao conceito de política pública, apresentado por Dye (1984), que a 

define como “o que o governo escolhe fazer ou não fazer”, contudo, no modo de produção 

capitalista, essas políticas não têm alcance nas estruturas das desigualdades. Como nos 

lembra Netto (2012), no momento atual do desenvolvimento capitalista se dá o aprofundamento 

da barbárie, isso explica o fato das políticas públicas no contexto neoliberal apenas 

amenizarem os efeitos da pobreza, mas não atuarem com o objetivo de eliminação desta.  

 

[...] a política social dirigida agora aos qualificados como excluídos se perfila 

reivindicando-se sempre como inscrita no domínio do direito, enquanto 

específica do capitalismo, ela não tem nem mesmo a pretensão formal de 

erradicar a pobreza, mas de enfrentar apenas a penúria mais extrema a 

indigência, conforme seu próprio discurso pretende confrontar-se com a 

pobreza absoluta, vale dizer a miséria. (NETTO, 2012, p. 28)  

 
 

Desta forma, percebe-se o minimalismo nas políticas públicas. No que concerne a 

política de Educação Superior no Brasil, sempre esteve restrita aos interesses da elite 

brasileira, pois pobreza e educação tem uma relação estabelecida desde a formação das 

sociedades capitalistas como mecanismo de estabilidade política, com proposta de conter 

possibilidades de ruptura da coesão social e objetivo de instaurar a ordem necessária à 

reprodução do capital, mas também se configura como um fator de superação das condições 

de pobreza da classe trabalhadora (MOTTA, 2008).  
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As diretrizes dos organismos internacionais, especialmente do Banco Mundial (BM) 

interferiram na educação superior brasileira da metade da década de 1990. Neste período, os 

governos Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, em consonância com as 

políticas do BM, operaram um conjunto de mudanças na política de educação superior a partir 

de dois eixos centrais: a diversificação das instituições de ensino superior (IES) e dos cursos e 

a diversificação das suas fontes de financiamento (LIMA, 2011).  

Dentre estes organismos, destaca-se o Banco Mundial, que tem papel fundamental no 

processo de reestruturação e abertura das economias diante do capital sem fronteiras, 

especialmente no âmbito da educação na América Latina, e de forma particular no Brasil, o 

que é notório nos documentos que norteiam o binômio privatização e mercantilização da 

educação (DOURADO, 2002).  

Neste sentido, o BM propõe como uma das recomendações redução do gasto público por 

aluno, com argumento de que o modelo de universidade vigente era considerado de alto custo 

e pouco apropriado às necessidades do progresso econômico e social dos países em 

desenvolvimento (BORGES, 2010, p. 370).  

Para atender ao que Borges denomina “dimensão economicista” (2010, p. 370), que 

constitui a ênfase das propostas sugeridas pelo BM, os governos brasileiros elaboraram e 

implementaram políticas que atendessem a esse fim. Portanto, se com o governo de Fernando 

Henrique Cardoso ocorre a privatização em massa, os governos petistas de Lula e Dilma dão 

continuidade a mercantilização da educação superior, com a chamada “privatização por 

dentro” super-beneficiando o Capital, com o Programa Universidade para Todos (PROUNI), 

Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), com baixo investimento em Universidade pública, 

isenção de impostos e transferências de recursos para cursos técnicos, além do modelo de 

ensino tecnicista do Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni).  

A implementação destas políticas, torna-se evidente na pseudo-democratização do 

Ensino Superior (ES), conforme Santiago (2014), tal estratégia teria sido pensada pelo governo 

Lula da Silva como socorro ao setor privado. Enfatiza que, apesar dos programas beneficiarem 

jovens de baixa renda, manteve privilégios de determinada classe, reafirmando a educação 

como um negócio. Com o golpe político de 2016 liderado por Michel Temer, ocorre o 

aprofundamento das desigualdades e do desmantelamento de direitos sociais conquistados a 

duras penas. No campo da educação o Estado é reduzido ainda mais, com um projeto de 

governo denominado Ponte para o Futuro, no qual percebemos claramente o viés conservador.  

As propostas para este campo evidenciam ainda mais o sucateamento do ensino público 

com baixo investimento em pesquisa, e defesa de uma educação sem criticidade, a exemplo do 

projeto de reforma do Ensino Médio (Lei No 13.415, de 2017), que abriu espaço para o 

controverso Projeto Escola Sem Partido (Projeto de Lei No 867, de 2015); além do congelamento 

dos gastos na área da Educação por duas décadas com a Emenda Constitucional no 95/2016, 

conhecida como PEC da Maldade.  
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Repercussões do ideário neoliberal e suas implicações na permanência estudantil  
 
 

A Assistência estudantil (AE) assumiu papel de centralidade para o Estado brasileiro 

através da chamada democratização da Educação Superior. É importante destacar que esta 

conquista é fruto de intensas lutas sociais, lideradas principalmente pelo movimento 

estudantil, organizado pela União Nacional dos Estudantes (UNE), e pelo Fórum Nacional de 

Pró-reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis (Fonaprace), entidades que reivindicaram 

uma AE na perspectiva do direito social e como política pública. (DUTRA; SANTOS, 2017).  

A AE no contexto brasileiro vem sendo construída a partir de diversas reflexões, debates 

e práticas implementadas ao longo da História. A constituição desta política está ligada às 

transformações sociopolíticas do país. Se inicialmente se constituía como ações isoladas e 

fragmentadas em instituições isoladas e escassos recursos, as discussões sobre esta temática 

“vão se tornando cada vez mais sistemáticas e complexas” na sua trajetória (DUTRA, p.149-

150).  

O histórico da educação superior no Brasil, demonstra que sua trajetória está permeada 

pelas lutas sociais que assinalam cada período dessa história, demonstrando os conflitos e 

interesses em disputa. Desde os seus primórdios a educação esteve à serviço de uma minoria, 

com a exclusão de populações como os indígenas, que foram marginalizados desde a chegada 

dos portugueses ao Brasil, com submissão e imposição da cultura dos colonizadores 

desrespeitando sua história. Posteriormente, isso também acontece com os negros, que eram 

tidos, no regime escravocrata, como objetos de compra e venda, impossibilitando qualquer 

chance de acesso à educação a esses grupos.  

Acompanhando o processo histórico da educação, foram pensadas as ações de 

assistência ao estudante, com início no ano de 1930, com os programas de alimentação e 

moradia universitária. Kowalski (2012) alerta que a primeira ação de assistência aos 

estudantes universitários ocorreu em 1928, com a inauguração da Casa do Estudante 

Brasileiro, localizada em Paris, tal moradia cumpria com objetivo de auxiliar universitários que 

estudavam na capital francesa e apresentavam dificuldades em se manter naquela cidade 

(KOWALSKI, 2012). Ressalta-se que neste período o público destinado não era constituído de 

grupos populares, uma vez que o acesso à educação superior era restrito as classes mais 

abastadas da sociedade.  

A partir da década de 1990, as políticas de educação passam a sofrer forte influência 

da redefinição do papel do Estado e são, também, parte constitutiva das mudanças (PERONI, 

2003). As legislações nacionais que se sucederam, buscaram atender a lógica da orientação 

dos organismos internacionais para as políticas educativas. Neste sentido, o Programa 

Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), constitui o marco legislativo construção das 

políticas de assistência aos estudantes de graduação. Portanto, se por um lado busca atender 

as reivindicações do movimento estudantil e da comunidade acadêmica, por outro mantém a 
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lógica de minimalismo na política de permanência.  

A permanência estudantil foi elevada ao status de política pública através do Decreto 

Presidencial n° 7.234 de 19 de julho de 2010, assinado pelo então presidente da República 

Luiz Inácio Lula da Silva. Apresenta como objetivo conduzir as Instituições Federais de Ensino, 

através de ações voltadas aos alunos, a garantirem as condições de permanência na 

universidade, minimizarem os efeitos de desigualdade social e regional, reduzirem as taxas de 

retenção e evasão, além de contribuírem para a promoção da inclusão social, com a finalidade 

promover a democratização do ensino público superior (BRASIL, 2010).  

Destacamos a focalização da política como um dos aspectos da AE que evidencia a lógica 

neoliberal. Segundo Natália Dutra e Maria de Fátima Santos, consiste em um equívoco a 

“compreensão da AE como sendo uma extensão das ações da política de assistência social” 

(NASCIMENTO apud DUTRA; SANTOS, 2017, p. 168), o que é visível até mesmo nos textos 

legais sobre a política.  

 

Essa concepção de assistência implica numa AE voltada ao provimento de 

subsídios materiais de forma focalizada e seletiva que, concebida como 

vinculada à política de assistência social, destina-se ao atendimento das 

necessidades restritas de sobrevivência, interpretada erroneamente como 

necessidades básicas (NASCIMENTO apud DUTRA; SANTOS, 2017, p. 

169).  

 

 

Portanto, percebe-se claramente o aspecto minimalista da AE, nos moldes do ideário 

neoliberal, com ações focalizadas, sem atentar para o ser humano de forma integral.  

 

Considerações finais  

 

Resgatando a proposta inicial que norteou esta análise, concluímos que, as novas 

ordenações assumidas pelo Estado brasileiro concernentes a estratégia neoliberal, possibilitou 

a ampliação da iniciativa privada na política de educação superior brasileira com implicações 

na política de permanência. Neste sentido, o receituário neoliberal, expresso nas 

recomendações dos organismos internacionais inclui a redução do gasto público, privatizações 

e mercantilização da educação superior, receituário seguido rigorosamente pelos governos 

Fernando Henrique, Lula e Dilma com a preservação dos interesses do capital financeiro e 

aprofundamento das desigualdades após o Golpe de 2016 com governo Temer.  

Na AE, torna-se evidente a lógica da política focal e minimalista do ideário neoliberal, 

com ações pontuais, com foco para o atendimento apenas das necessidades básicas. Diante 

disso, a sociedade social organizada, especialmente liderada pelo movimento estudantil, de 

docentes e de técnicos administrativos devem resistir diante do cenário, denunciando os 

retrocessos, com pesquisas que evidenciam a importância desta política e com outras ações de 

resistência como ocupações, haja vista que todas as conquistas do que temos hoje nesta 
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política, se deram como resultado de reivindicações, proposições e resistência deste grupo.  
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Resumo: A produção vigente tem como objetivo abordar sobre o ensino das disciplinas de 
Educação Moral e Cívica e Organização Social Política Brasileira no Colégio Estadual 
Governador Luiz Viana Filho durante o período da ditadura militar, levando a discussão sobre 
a articulação e intervenção desse ensino em uma instituição escolar localizada no interior 
baiano (Guanambi). Há poucas investigações sobre educação durante a ditadura militar nessa 
região baiana e poucas pesquisas sobre História da Educação na mesma, sendo fatores 
determinantes na escolha do tema desta produção, como também interferiu na definição do 
tema o grande impacto para a educação brasileira provocado pela implantação obrigatória 
dessas duas disciplinas durante o regime civil-militar. O estudo foi iniciado com a realização 
de um levantamento bibliográfico sobre História da Educação, instituições escolares e ditadura 
militar, como meio de fundamentar teoricamente a pesquisa e auxiliar na sua investigação. 
Após isso, se deu o contato com as fontes, encontradas no arquivo e no depósito do Colégio 
Luiz Viana, em que foi feita a investigação, análise, levantamento e a catalogação dos 
documentos que pudessem contribuir com este estudo. Foram utilizados Ofícios, Programa de 
Disciplina, Atas e Relatórios. A investigação desenvolvida permitiu visualizar como foi 
articulado o ensino de caráter cívico e o movimento escolar durante o regime ditatorial em um 
colégio do interior baiano, contribuindo com os estudos sobre a ditadura militar nesta região, 
como também possibilitou denotar a riqueza contida nas instituições escolares e seus 
documentos.  
 
Palavras-chave: Colégio Luiz Viana. Ditadura Militar. Bahia. 
 
 
 
Introdução 
 
 

No século XIX, o termo disciplina estava ligado à vigilância de condutas prejudiciais dos 

alunos e ao exercício intelectual. O termo vai ser mais amplamente utilizado após a Primeira 

Guerra Mundial em 1918, para designar o conjunto de conteúdos, metodologias e práticas das 

matérias de ensino (CHERVEL, 1990). 

No Brasil, a área da História das Disciplinas Escolares está gradativamente se 

configurando como um importante campo de estudos, diante da sua capacidade de abordar e 

discutir aspectos sobre conteúdos escolares, metodologias, recursos didáticos, transformações 

do saber e visualizar o diálogo existente entre estes aspectos e o espaço escolar, social, cultural, 

assim como Chervel (1990) defende em seu estudo sobre a história das disciplinas escolares, 

que a escola é um espaço de criação e que as disciplinas são produzidas dentro do universo da  

instituição de ensino em sua ligação com a cultura escolar. Sendo assim, o estudo das 

disciplinas de Educação Moral e Cívica e Organização Social Política Brasil, que tiveram a 

Ditadura Militar como um dos contextos brasileiros de sua implantação, é um dos objetos que 
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permite dialogar diretamente com o movimento no campo social, cultural, educacional e 

escolar, nesse caso, da década de 1960, 1970 e 1980. 

 
 

Caminhos metodológicos 

 

Em primeiro momento, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre História da 

Educação, Instituições Escolares, Educação na Ditadura Militar, Disciplinas Escolares, 

Pesquisa documental. Posteriormente, se deram as visitas ao Colégio Luiz Viana, 

especificamente em seu arquivo e depósito, que são os locais onde a instituição acondiciona os 

seus documentos. Ambos locais não possuem estruturas ideais para acondicionar os 

documentos, em que estes se encontram em armários e estantes de ferro e de madeira, estantes 

construídas com blocos e azulejos e dividem espaço com latas de tintas, materiais para as 

aulas de Educação Física, banners, pratos e talheres a serem utilizados na merenda. A 

documentação está empoeirada e parte dela se encontra dobrada, rasgada, com manchas, sem 

proteção adequada e em estado ruim de preservação e conservação. A maioria dos registros 

possuem algum tipo de identificação escrita principalmente por meio de pequenas placas de 

papel. Uma parte dos documentos estão apenas amarrados em barbantes, enquanto outros 

documentos estão em classificadores, pastas e envelopes. 

No arquivo e no depósito da instituição foi realizada a investigação, análise dos 

documentos, seu registro fotográfico, dando início a sua catalogação. Este processo foi feito 

por meio de fichas digitadas construídas em um tablet, compostas por informações como item 

documental, sua data, medidas, suporte, autor, localização, estado que se encontra o 

documento, suas informações e as possibilidades de pesquisas em História da Educação que 

ele abrange.  Após isso, foi feita a escolha das fontes para compor a pesquisa. Elas foram 

analisadas de modo minucioso e escolhidas perante a riqueza e variedade de informações, 

singularidade e potencialidades que elas abarcam dentro da temática da História da Educação. 

As fontes utilizadas nesta produção foram Atas, Relatórios e Programa de Disciplina.  

 
 

Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política do Brasil: caminhos trilhados 

 

Em 1925, a disciplina intitulada Instrução Moral e Cívica foi integrada ao currículo 

obrigatório do Ensino Secundário. Antes disso, os seus ideais de o civismo, patriotismo e o 

nacionalismo foram elementos que compuseram o ensino da História do Brasil desde o início 

do Império. Na República, estes ideais começaram a serem discutidos no campo educacional 

do país e foram imersos no mesmo, como aspectos norteadores. Baseado em Filgueiras (2006) 

a disciplina Instrução Moral e Cívica foi instituída em 1882 no ensino primário francês, como 

umas das principais matérias a serem ensinadas nas escolas públicas. A disciplina objetivava 

preservar a ordem e formar os sujeitos, em que para isso, ela determinava valores e condutas 

a uma sociedade. 
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Em 1931, ela foi substituída pelo Ensino Religioso no ensino público primário, 

secundário e normal de todo o Brasil. No entanto, em 1937, o Ensino Religioso se torna 

facultativo, o que faz com que Educação Moral e Cívica se torne um instrumento que permite 

formar cidadãos de acordo e apropriado com as ideias defendidas pelo governo daquele 

momento, este caracterizado pela centralização do poder, anticomunismo, autoritarismo e 

nacionalismo. Posteriormente, a Lei de Diretrizes e Bases 4024/1961 considerou a Educação 

Moral e Cívica como prática educativa, em que foi utilizada em diversas disciplinas, entre elas 

História e Geografia. Essa situação se alterou em 1969, com a implantação do Golpe Militar, 

em que veremos mais adiante deste estudo. 

A disciplina Organização Social e Política do Brasil é criada em 1962 pelo CFE, se 

caracterizando no currículo como disciplina complementar obrigatória para o ensino 

secundário, prevalecendo no currículo brasileiro no período ditatorial: 

 

A criação da disciplina OSPB foi justificada pelo conselheiro Newton Sucupira, 

ao afirmar que essa matéria não encontrava equivalência em nenhuma outra 

disciplina escolar. OSPB estudaria a realidade social e política brasileira com o 

objetivo de contribuir para a educação política do homem brasileiro dentro do 

espírito da democracia [...] a OSPB foi introduzida a princípio para exercer a 

função de ensinar sobre a defesa das instituições democráticas – parte de um 

projeto nacionalista mais amplo -, formar o estudante civicamente, preparando-

o para a cidadania. Posteriormente, durante a ditadura militar, a OSPB foi 
utilizada no programa em defesa das instituições nacionais, juntamente com a 

disciplina Educação Moral e Cívica (FILGUEIRAS, 2006, p. 38). 

 
 

Sendo assim, a OSPB, juntamente com a EMC, agia como meio de garantir a 

compreensão do indivíduo sobre a ordem social vigente, possibilitando uma formação política 

e cultural dos cidadãos, sob o controle do movimento do Estado. A ditadura militar é 

implantada no Brasil em 1964 pelo Golpe de Estado dado pelas Forças Armadas. No campo 

educacional, as Forças Armadas no poder brasileiro promoviam uma pedagogia tecnicista 

centrada no desenvolvimento econômico do país, agregada ao seu discurso político, em que de 

acordo com Schwartzman et al: 

 

[...] o Exército elabora, ao longo do tempo, uma pedagogia que irá inspirar 

posteriormente a educação da infância e da juventude fora dos quartéis. O 

conteúdo dessa pedagogia era a inculcação de princípios da disciplina, 

obediência, organização, respeito à ordem e às instituições” (idem, ibid., p. 67) 

“[...] a ordem, a disciplina, a hierarquia e o amor pela pátria adquirem prioridade 

nessa proposta de ação pedagógica” (1984, p. 69). 

 
 

A disciplina Educação Moral e Cívica foi implantada obrigatoriamente em todos os graus 

de escolaridade por meio do Decreto Lei 869/1969, que junto com a OSPB, foram instrumentos 

do Estado, no auge do regime militar, para controlar os alunos através da propagação de ideais 

cívicos, militares, nacionalistas que formariam cidadãos aptos a defenderem a Pátria. Ambas 
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as disciplinas permaneceram no currículo escolar brasileiro em todos os níveis de ensino até o 

ano de 1993, quando foram revogadas pela Lei nº 8.663.  

 
EMC e OSPC: ensino e articulações no Colégio Luiz Viana 

 

Nesta pesquisa, deparei majoritariamente com registros sobre atividades extraclasse 

(promovidas no Luiz Viana pelo Centro Cívico) referentes à Educação Moral e Cívica do que das 

atividades intra-classe da disciplina.  

No Colégio, foi fundado em 1972 o Centro Cívico Major Cosme de Farias. Estes Centros 

substituíram os Grêmios Estudantis, que foram proibidos pelos militares no governo ditatorial. 

Essa instituição promovia no Colégio Luiz Viana sessões cívicas, diversos eventos, palestras, 

campanhas, maratonas cívicas, sendo atividades que remetiam majoritariamente elementos da 

cultura brasileira, moral e civismo.  

O relatório sobre as atividades do Centro Cívico realizadas no mês de março de 1978 

traz como uma das atividades exercidas a realização de sessões cívicas em homenagem à 

Revolução Democrática de 31 de março de 1964, com a seguinte programação: 

 

1- Palestra sobre a Revolução Democrática pela aluna, Aracy Ivo Barbosa 
Fernandes, Presidente do Centro Cívico. 

2- Dados Bibliográficos de: 

Humberto de Alencar Castelo Branco- pela aluna do 3º ano de Magistério, Eloisa 

Vilas Boas Magalhães. 

Artur da Costa e Silva- pela aluna do 3º ano de Magistério, Elizabete Prado Reis 

Emílio Garrestazzu Médice- pelo aluno do básico.- João Fernandes Pimentel 

Filho. 

Ernesto Geisel- pela aluna do 3º ano de Magistério, Dinalva Dolores da Silva 

Martina. 

 

 
De acordo com a historiografia brasileira, a Ditadura Militar é considerada um regime 

autoritário, antidemocrático e imposto por um Golpe de Estado. No entanto, a mesma foi 

referida na atividade promovida pela escola como “Revolução Democrática”, assim como era 

intitulado pelos militares que o regiam e assim era divulgado para a sociedade. Desse modo, a 

ditadura militar era aludida aos alunos como uma revolução de caráter democrático, 

remetendo a ideia de que o Brasil estava vivendo uma democracia. 

Nataly Nunes e Maria José de Resende, em seu artigo intitulado O ensino da Educação 

Moral e Cívica durante a ditadura militar, afirmam que: 

 

O que a disciplina de EMC pretendia, e é possível constatar pela análise dos 

livros didáticos, era fazer com que os alunos acreditassem que o povo tinha a 

liberdade de escolher seus representantes e de que seus direitos e interesses 

seriam defendidos por eles, sempre com respeito a vontade da maioria. Ou seja, 

de que a ditadura militar era um regime político democrático e que mesmo suas 

atitudes autoritárias eram a favor de todos os brasileiros (NUNES; REZENDE, 

2008, p. 7). 
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Encontramos poucos registros sobre OSPB no Colégio Luiz Viana. Por meio de um 

programa de 2º grau da disciplina Organização Social e Política do Brasil, de 1973 constatamos 

que a democracia também era conteúdo discutido por essa disciplina:  

 

PROGRAMA- 2º GRAU 

 

Organização Social e Política Brasileira 

 

1º- Organização- Conceito- As Instituições- A Família Evolução- Funções- 

Emancipação- da mulher- Natureza da família- O Trabalho feminino. 

2º- Instituições Sociais- Religião- Origem Social- Religião e Educação- A Escola 

Nova e a Religião- Educação Renovada e Igreja. 

3º- Estado- Etmologia e Evolução- Moral do Estado- Órgãos do Estado. 

4º- Democracia- Desenvolvimento- Exigências mínimas da Democracia- 
Democracia e Estado de Espírito- Rei João Sem e a Mágna Carta. 

5º- Formas de Governo- Requisitos de um bom governante. As 21 cabeças 

coroadas do mundo atual. 

6º- Principais Formas históricas de Ditadura- A Tirania das cidades gregas. 

7º- Centenário de Santos Dumont. 

8º- Relações Internacionais- A Liga das Nações- A O.N.U. 

9º- Direitos Humanos- Código de Hamurabi. 

 
 

A disciplina OSPB trabalhava com conteúdos que abordavam o campo social, político e 

cultural do país, sob contexto histórico de ditadura militar, como meio de trazer ao aluno uma 

visão da “realidade brasileira”, sendo também uma disciplina que abrangia a formação do 

indivíduo. Perucchi traz que: 

 

Ao contrário do que propagam as idéias centrais dos documentos oficiais, os 

conteúdos da disciplina, transmitidos pelos livros didáticos, apresentavam uma 

realidade social brasileira ilusória. [...] Mesmo quando se tratava de explicar o 

porquê de os governantes do país, na época, não serem eleitos diretamente 

naquele momento da história política do Brasil, buscava-se mascarar o regime 

ditatorial (2009, p. 53).  

 

Sendo assim, a disciplina OSPB retratava aos discentes uma realidade camuflada pelos 

princípios defendidos pelos militares no poder, em prol do regime ditatorial, além de interferir 

na formação humana do cidadão brasileiro sob os mesmos princípios, podendo denotar a 

disciplina como um instrumento desse regime, que inibia indiretamente a capacidade crítica 

do discente. 

Uma das finalidades do Centro Cívico Major Cosme de Farias era promoção de 

campanhas e solenidades nas grandes datas cívicas, como meio de incentivar o Civismo. O Dia 

da Pátria foi uma das datas promovidas, em 1981, por esta organização no Colégio Luiz Viana. 

Encontramos um termo de ocorrência sobre o dia desta homenagem, em que: 

 
[...] convidado o presidente do Centro Cívico a pronunciar-se sobre a data magna 
da nossa história Patria usando o microfone recusou-se ler a palestra escrita 

alegando não lhe ser permitido externar o que desejava e pensava a respeito da 

Independência, vez que, o Regimento da Escola não permitia que se dissesse a 
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verdade. Sua palestra escrita foi anteriormente censurada em vários pontos pela 

Direção, e assim sendo, ele se recusou a pronunciar-se. Face a declaração feita 

pelo presidente a Diretora Yolanda Pereira Martins usando da palavra 

esclareceu que, realmente, era vetado a quem quer que seja integrante desta 

casa de ensino dizer qualquer coisa que viesse ferir as normas do 

Estabelecimento e em especial o que pudesse ir de encontro ao Regime Atual, 

desrespeitando não só as autoridades governamentais, bem como, tecer críticas 

a Conjuntura Atual. Só admitia que neste dia fossem relembrados com alegria 

os fatos históricos e com muito orgulho e amor os Herois da nossa 

Independência1. 

 

Este fato aconteceu sob contexto de processo de abertura política no Brasil, rumo à 

democratização do país. Neste momento, havia no país a presença de forte crise econômica, 

greves, crescentes mobilizações contra poder político vigente, em que todos esses fatores 

permitiram aos poucos a população enxergar as intenções reais do regime ditatorial brasileiro 

e resistir a esse governo, mesmo com as tentativas das Forças Armadas de mostrar à sociedade 

a existência de “naturalidade”, de vontade própria na saída dos militares do poder político do 

Brasil. A partir disso, podemos inferir que o comportamento do presidente do Centro Cívico 

durante a homenagem ao Dia da Pátria pode ser reflexo dessa conjuntura de resistência dos 

brasileiros perante a ditadura militar.  

Analisando o contexto baiano durante o ano deste acontecimento, Antônio Carlos 

Magalhães ocupava o cargo de governador da Bahia, que ajudou a solidificar os projetos 

políticos e econômicos da elite brasileira durante a ditadura militar. ACM, junto com a elite 

baiana que estava inserida na política do estado, como forma de estratégia de se fortalecerem, 

promoveram a integração das forças políticas, se apoiando nas ideias de anticomunismo e de 

desenvolvimento econômico, que eram temas centrais do regime militar. Assumindo o governo 

da Bahia em 1978 e se estabelecendo até 1981, sob contexto de forte contração de renda e 

desemprego, a posição política de ACM era caracterizada pelo conservadorismo, autoritarismo, 

a defesa do endurecimento da ditadura, visava o desenvolvimento regional, além de ser apoiado 

pelo presidente Médici (DIAS, 2009). Sendo assim, o comportamento da diretora do Colégio 

Luiz Viana neste acontecimento pode representar a sua posição como cargo de confiança do 

governo baiano, como também pode representar o medo das consequências a serem pagas a 

aqueles que se posicionavam contra o governo militar. 

 

Considerações finais 

 

A partir desta investigação, que se consolida como uma tentativa de evidenciar aspectos 

de um colégio localizado além dos grandes centros, foi possível visualizar que os ideais de 

moral, civismo, patriotismo e os padrões de vida e pensamento defendidos pelos militares 

durante a ditadura militar no Brasil foram transmitidos aos discentes do Colégio Estadual 

Governador Luiz Viana Filho, localizado no interior baiano, através das disciplinas de 

                                                           
1 ATA. Termo de Ocorrência,1981. Relatório de Atividades do Centro Cívico, Classificador de Regimentos (1965- 
1978).  
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Educação Moral e Cívica e Organização Social Política do Brasil, como também pela atuação 

do Centro Cívico Major Cosme de Farias. As fontes utilizadas nessa pesquisa, além de 

auxiliarem nas respostas às questões levantadas nesta investigação, podem também serem 

empregadas em novos estudos e novos olhares envolvendo especialmente a disciplina 

Educação Moral e Cívica, uma vez que a documentação envolvendo essa disciplina se encontra 

em grande quantidade no Colégio Luiz Viana. 
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Resumo: O presente estudo é resultado de reflexões sobre o ser mulher na terceira idade, a 
partir do meu olhar enquanto monitora no projeto de extensão Universidade Aberta a Terceira 
Idade – UATI desde o ano de 2016. A experiência na extensão da Universidade do Estado da 
Bahia – UNEB, DCHT Campus XVII, o contato com mulheres na terceira idade de diferentes 
classes sociais, de diferentes etnias, com diferentes papéis sociais, mas, tendo em comum à 
necessidade de preservar seu bem-estar e lazer, instigou o desenvolvimento de uma pesquisa 
nesse espaço de formação. Com falas colhidas a partir do desenvolvimento do Estágio I: 
Espaços Não Escolares, componente curricular obrigatório no curso de Pedagogia da UNEB, 
DCHT Campus XVII, esse ensaio balizou-se em uma pesquisa-ação para coletas de dados, 
findando neste artigo que reflete sobre o papel da mulher e a modificação de sua autoestima a 
partir da sua inserção no projeto UATI. Pode-se compreender que existe um sentimento de 
valorização criado pelo cuidado e afeto dentro do grupo da UATI, mas, também, são evidentes 
as imposições das funções sociais da mulher de nossa sociedade que muitas vezes causam 
impedimentos à participação ainda mais intensiva das meninas, no projeto. 
 
Palavras-chave: Mulher; Terceira Idade; UATI. 
 
 
 
Considerações iniciais 
 
 

A Universidade Aberta à Terceira Idade - UATI é um grupo de extensão que é 

desenvolvido em diversos campus da Universidade do Estado da Bahia – UNEB. Cada UATI 

desenvolve suas atividades voltadas para as especificidades de seu público da terceira idade e 

de seu território de identidade, ou seja, da cidade que a sedia. No caso do Campus Bom Jesus 

da Lapa, a UATI é coordenada pela docente do Departamento de Ciências Humanas e 

Tecnologias - Campus XVII, Ádma Bernardino, contando com o apoio de dois instrutores, de 

uma técnica administrativa, de quatro estudantes dos cursos do departamento (três 

graduandas do curso de Pedagogia e um graduando do curso de Administração) para o 

desenvolvimento das atividades que se voltam para o esporte e lazer. As atividades 

desenvolvidas no Campus são divididas em: ginástica, aula de informática, aulas de danças, e 

aulas de relaxamento e reflexão. 

Sendo a UATI um espaço de formação não escolar, a cada semestre grupos de estagiárias 

buscam o grupo de extensão para desenvolverem seu componente curricular e aprenderem 

saberes pedagógicos de como estar e ser pedagogo fora dos muros da escola. É garantido pela 

Constituição Federal de 1988, no Art. 205 (BRASIL, 1988) que a educação é um direito de todos 
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e dever do Estado, e deve ser promovida visando o desenvolvimento pleno da pessoa. 

Entretanto, por questões sociais do papel da mulher na sociedade, pelas necessidades de 

estarem inseridas no mercado de trabalho por pertencerem a famílias menos abastadas da 

sociedade, e/ou pela falta de oferta da educação escolarizada, algumas delas não chegaram a 

frequentar uma instituição de ensino, outras, frequentaram, mas por pouco tempo.  

A UATI se torna assim um espaço de diálogo entre todas essas mulheres que passaram 

por desafios, pela falta de escolaridade, por ser mulher em uma sociedade machista e 

patriarcada, e/ou pela exigência de estarem inseridas no mercado de trabalho, tendo mais de 

uma jornada de trabalho. A UATI também se torna uma família para muitas delas, um espaço 

em que todas buscam se fortalecer para mudar suas realidades sociais, a partir da mudança 

de si próprias (mesmo que inconscientemente). É isso que instiga grupos de pesquisa a estarem 

nesse espaço, e é o que instigou essa pesquisa.  

Para elucidar a problemática sobre o papel das mulheres da terceira idade e a 

modificação de sua autoestima após sua inserção da UATI, optou-se por autores como Floriani; 

Marcante; Braggio (2010), que apontam que a autoestima é uma experiência íntima, e que 

através da valorização dela pode-se obter o fortalecimento da identidade. Além de Adichie 

(2014) para a compreensão da sociedade patriarcada em que estamos inseridas. Através da luz 

desses autores objetiva-se com esse ensaio refletir sobre o papel da mulher e a modificação de 

sua autoestima a partir da sua inserção no projeto UATI. 

 

Percurso metodológico 

 

Essa pesquisa foi desenvolvida a partir da vivência durante dois anos no Projeto de 

Extensão Universidade Aberta a Terceira Idade – UATI e do Estágio de Pesquisa: Espaços Não 

Escolares, componente obrigatório do currículo do curso de Pedagogia da UNEB – DCHT 

Campus XVII. Dentro do período do estágio, optou-se pelo desenvolvimento da pesquisa-ação, 

pois ela “[...] além de compreender, visa intervir na situação, com vistas a modifica-la. [...] a 

pesquisa-ação propõem ao conjunto de sujeitos envolvidos mudanças que levem a um 

aprimoramento das práticas analisadas”. (SEVERINO, 2007, p. 120). Utilizaram-se dois 

instrumentos para a coleta de dados, a observação e as narrativas das meninas da UATI.  

A UATI acolhe em torno de 80 mulheres nos turnos matutino e vespertino para o 

desenvolvimento de suas atividades; para o desenvolvimento em especial do estágio, marcou-

se outro horário que não interferisse nas atividades diárias desenvolvidas pelas meninas, 

assim, não houve uma seleção de público, todas foram informadas do desenvolvimento do 

projeto, e em torno de dez participantes se disponibilizaram a ir. Planejou-se oficinas onde elas 

primeiramente praticassem e/ou construíssem algo, para posteriormente refletirem sobre o 

que havia sido proposta, assim, as narrativas foram facilmente possibilitadas de forma 

descontraída, enriquecendo o desenvolvimento do estágio, possibilitando a expressão dos 
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saberes e sentimentos construídos a partir e/ou relacionados às oficinas, e é claro, permitindo 

que ensaios como este, sejam construídos. 

 
Identidade feminina e idosa das uatianas: algumas implicações 
 
 

Em decorrência de uma organização social patriarcal e machista e de essência 

capitalista, mulheres, crianças e idosos foram invisibilizados durante séculos no percurso 

histórico brasileiro. Quando duas dessas definições seletivas (o gênero feminino e o idoso) se 

unem em um único sujeito, o que vemos é o retrato da negligência e do preconceito. 

 

As classes são constituídas de homens e mulheres e diferenças de classe e status 
podem não ter o mesmo significado para mulheres e homens. O gênero é uma 
divisão crucial. O gênero não é uma simples categoria analítica, é uma relação 

de poder, um poder historicamente enraizado (WEEKS, 2000, p. 56). 

 
 

A disputa de poder que envolve o gênero é uma exemplificação de desigualdade. 

Desigualdade esta que só aumenta em decorrência das condições sociais em que os sujeitos 

do gênero feminino perpassam diariamente. Vítimas de uma sociedade opressora, que não 

permite a diferença e a liberdade de expressão, ser mulher não é um simples fato de nascer 

pertencente do sexo feminino, é uma escolha desigual, como afirma Beauvoir, “Não se nasce 

mulher, torna-se mulher” (1980, p. 12). 

Quando o gênero vem ligado à velhice, ao ser tornar idosa, estereótipos e modelos de 

comportamentos ideais são reproduzidos no seio dos discursos sociais para definir como uma 

idosa deve ser e se portar, negligenciando e padronizando suas subjetividades e anseios, e 

reafirmando os valores sexistas. 

As imposições sociais ligadas ao gênero e a velhice, excluem as idosas dos ambientes 

de produção, que é o ponto crucial da sociedade capitalista, possibilitando o desenvolvimento 

do isolamento, da baixa estima, do comodismo, e de doenças como a depressão. Assim, o 

desenvolvimento da autoestima possibilitaria a essas idosas reconhecer sua nova identidade e 

usufruir a mesma, de forma produtiva e encorajadora. 

 

A auto-estima, seja qual for o nível, é uma experiência íntima; é o estado 

da pessoa que não está em guerra consigo mesma e com os outros. A falta 

de consciência de sua verdade potencial pode levar a desiquilíbrio entre o 

que sou e o que gostaria de ser. Caso essa experiência íntima não atinja 
um equilíbrio e o indivíduo passará a viver em contradição, fingindo ser o 

que ele gostaria, e não assumindo a sua verdadeira identidade. 

(FLORIANI; MARCANTE; BRAGGIO, 2010, p. 4) 

 

A autoestima implica em um reconhecimento e valorização do seu eu, em seu sentido 

mais íntimo e possibilita a autonomia. E ter autonomia para uma construção da identidade, 

compreendendo a identidade enquanto um espaço de diálogo interno das nossas próprias 
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subjetividades que disputam espaços pelas ideologias que nos permeiam durante toda a vida 

é ter a possibilidade da ousadia, da superação da negligência, da coragem e da tentativa de 

autoafirmação enquanto um sujeito de direito no mundo.  

 

Resultados e discussões – O papel da mulher na terceira idade: algumas reflexões sobre 
o patriarcado 
 
 

O papel social da mulher na nossa atual sociedade é um resquício dos princípios 

patriarcados iniciados na separação de funções de trabalho, em que a valorização do homem 

foi se dada pela sua atuação na caça. Assim, sendo o princípio da divisão da sociedade, o 

patriarcado, ou seja, a centralização dos poderes na figura de um homem teceu e continua a 

se tecer para mulher, trajetórias secundárias e invisibilizadas.  

 

Homens e mulheres são diferentes. Temos hormônios em quantidades diferentes, 

órgãos sexuais diferentes e atributos biológicos diferentes — as mulheres podem 

ter filhos, os homens não. Os homens têm mais testosterona e em geral são 
fisicamente mais fortes do que as mulheres. Existem mais mulheres do que 

homens no mundo — 52% da população mundial é feminina, mas os cargos de 

poder e prestígio são ocupados pelos homens (ADICHIE, 2014, s/p). 

 

 

 Essas diferenças de gênero se apresentam em todas as esferas da vida social em todas 

as etapas da vida. Assim, antes mesmo de nascer, já lhe encarregam um determinado sexo e 

padrão de gênero a ser seguido, sempre respeitando a cisnomartividade. Quando se alcança a 

velhice, esses dados não se alteram, e as mulheres ainda sofrem com as opressões para se 

tornarem “recatadas e do lar”. O papel da Universidade Aberta a Terceira Idade se destaca 

nesse momento, pois dentro desse espaço elas encontram a possibilidade de mudança de 

algumas dessas amarras sociais. Elas gostam de estar no espaço, de desenvolver as atividades 

propostas, de se conhecerem e, assim, amarem uma as outras e a si mesmas. 

 

Para mim tá sendo tudo maravilhoso, vocês são umas meninas muito 

acolhedoras, deixa a gente também muito feliz, estou aqui para aprender né? 

Cada vez mais só tô aprendendo, cada dia é uma coisa mais diferente. Primeiro 

foi contar a vida da gente né, brincar com a bola e lembrar de quem foi que pegou 

a bola... [risos] Segundo dia foi trazer o desenho, contar a história, e o terceiro dia 
foi fazer nossa [olhou para o lado para a luminária que construiu] luminária aqui. 

Só tenho a agradecer, tô muito feliz [sorriso de orelha a orelha] (Maria Genizete, 

2017). 

 

Eu né? Vocês sabe que eu participo até de aniversário de boneca aqui na UATI, 

mas eu gosto muito de vir, de participar, o que acontece é que eu só tenho a 

aprender só aprende aqui [...] e gostei muito de vocês, só não vou chorar porque 
não sou chorona [risos] a falta que vai fazer... Mas oh, aprendi muito também, 

não falhei nenhum dia e hoje foi muito legal, esta sendo muito legal, valeu [sinal 

de joia com o polegar para cima]. (Isabel Leles, 2017) 

 

Lá vem a Mi [referenciando-se a Micheli Fraga, monitora do projeto da UATI e uma 

das estagiárias aplicadoras das oficinas que estava filmando o depoimento de 
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cada uma delas]... eu também te adorei, desde a primeira vez que eu te vi, gosto 

muito de você, e pra mim aqui, olha é mais de que minhas irmãs, vocês tudo aqui. 

Gostei, hoje eu gostei, adorei, muito bom... muito obrigado. (Helena Xavier, 2017) 

 

Eu participei só um dia que foi hoje, mas foi muito bom... é bom que a gente acaba 

com aquela timidez, as vezes a gente fica com vergonha de falar, de dançar [mexeu 

os ombros de um lado para o outro], de fazer alguma coisa e isso é um incentivo 

muito grande. Muito obrigado às meninas por tudo. [sorriso] (Maria Lêda, 2017) 

 

[...] e eu gosto de todo mundo, e aqui hoje também foi muito divertido né? Foi bom 
ter vindo né? Eu quero agradecer, parabéns pra vocês [...] a sabedoria de vocês e 

a bondade de continuar. (Maria das Virgens, 2017) 

 

[...] Deixa eu falar, olha foi um pouco de tempo, mas foi muito gratificante. Foi 

bom, pena que não durou, foi muito pouco... [falaram na sala “o que é bom dura 

pouco”] é... eu gostei de ter... esse tempo com vocês,  vocês são umas pessoas 

muito especial, são carinhosas com a gente, tem muita atenção, muito cuidado, 

é o que a gente tá precisando, na idade que nós estamos, hoje é isso. E obrigada, 

tudo de bom [chorou no final da frase e recebeu abraços de todas] (Dalva Campos, 

2017) 

 

Todos os depoimentos aqui citados fazem referência ao período de estágio, todavia, é 

comum nas falas de todas as participantes do grupo UATI, a menção de que são mais felizes e 

realizadas, após a entrada no grupo. É dentro da UATI que elas se sentem livres para se 

divertirem, dançarem, cantarem, serem quem querem ser, sempre cuidando da saúde e do 

lazer, e nunca deixando para trás, suas identidades em constante formação. 

 

Considerações finais 

 

Essa pesquisa na Universidade Aberta a Terceira Idade está permeada de mulheres que 

são casadas, viúvas, mães, avós, que são responsáveis pelos netos nos períodos em que não 

estão na escola, tias, madrinhas, e que têm ocupações sociais “predeterminadas” pelo seu 

gênero, e que mesmo com difícil compreensão de termos que designam o que é uma coisa ou 

outra, que vivenciaram e vivenciam o machismo durante toda a vida, mas nunca o deixaram 

vencer.  

Estar na UATI é estar em um espaço de formação que nunca se estagna. Independente 

do papel social que se venha a desenvolver dentro desse projeto, seja coordenador, instrutor, 

monitor ou participante, a reflexão sempre estará presente com você, porque é a partir dela, 

que você reconhece quem realmente é. Estar na UATI é uma descoberta não somente para as 

senhoras, carinhosamente apelidadas de meninas, mas para todos nós, corpo de organização 

que não somente pensamos na saúde delas, mas em nós mesmas, quando chegarmos à velhice, 

se chegarmos... 

A compreensão das dificuldades que encontramos enquanto mulheres para sermos 

mulheres, não se rompem ao término da sua jornada de trabalho formal, ela perpetua sua vida 

enquanto você for mulher. Relatos de mulheres que tem filhos adultos, mas que ainda são elas 
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que desempenham os trabalhos domésticos mostra como ainda estamos longe de sermos uma 

sociedade ideal. As diferenças de gênero, ainda nos excluem e ainda implicam nas decisões 

dessas guerreiras, todavia, elas jamais deixam de se fazerem presentes, de serem presentes, e 

de mudarem a cada dia, o rumo de suas vidas. É no fazer presente que elas mostram ao mundo, 

o quanto são políticas, tomando decisões, pensando e cuidando de si mesmas, e é mais desses 

cuidados conosco que precisamos ter! Tenhamos força para encarar os novos tempos de 

opressão às mulheres, tenhamos força para permanecermos políticas e na luta, tenhamos 

forças para cuidarmos uma das outras, pelo bem de nós mesmas e de toda a humanidade. 

Somos mulheres porque nos tornamos mulheres, é ser mulher é respirar a luta! 
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Resumo: Este estudo é resultado de parte de uma pesquisa qualitativa que está em andamento 
e tem como foco as memórias e histórias do quilombo Barreiro Grande, localizado no município 
de Serra do Ramalho-BA, compreendendo a importância da memória no processo de 
construção e qualificação identitária, preservação e manutenção da cultura. Assim, o artigo 
compõe-se de uma narrativa dos saberes e práticas tradicionais de uma mulher quilombola, 
com o objetivo de reconhecer as memórias e histórias quilombolas a partir das narrativas de 
vidas e dos saberes tradicionais de uma parteira/rezadeira do Quilombo Barreiro Grande. 
Compreendendo que os saberes e práticas tradicionais estão diretamente atrelados à 
identidade local. Os caminhos que levam alguém a se tornar parteira/rezadeira estão 
intrinsecamente ligados a espiritualidade “dom”. A parteira/rezadeira é uma líder espiritual 
que tem um papel social importante no meio em que vive.  Esta narrativa nos faz um convite, 
a fazer um resgate cultual, cultivar a escuta das histórias de vidas presente nas comunidades 
tradicionais, resgatar as lembranças, reconhecendo essas memórias como elementos 
indissociáveis da educação. 
  
Palavras Chaves: História oral; Parteira; Saberes e práticas tradicionais. 
 
 
 

Considerações inicias 

 

“A identidade quilombola se constitui da reivindicação do direito 

instituído de permanecer no território, da memória do grupo social 

e das formas cotidianas de organização tradicional da vida na 

comunidade”. Napoliana Santana. 

 

O presente artigo é fruto de uma pesquisa em andamento realizada no Quilombo 

Barreiro Grande-BA1, cujo objeto de reflexão se desenvolveu após diálogos sobre memória e 

história quilombolas no curso de formação de Professores Quilombolas realizados em Bom 

Jesus da Lapa. Compreendemos a importância dos sabres e práticas tradicionais presentes 

nas comunidades quilombolas como marcos importante para a preservação e qualificação da 

identidade cultural quilombola. De acordo com Hall (2011), a identidade cultural é aquele 

aspecto que surge da nossa relação de ‘pertencimento’ a culturas étnicas, raciais, linguísticas, 

religiosas e acima de tudo, as identidades nacionais.  

                                                           
1 O Quilombo Barreiro Grande localiza-se no município de Serra do Ramalho território quilombola fica 
localizado à margem esquerda do rio São Francisco está, parte do subsídio da comunidade vem justamente do 
trabalho manual desenvolvido a partir do rio (pesca, plantações para autoconsumo), assim, grande parte do 
desenvolvimento cultural e social da comunidade também ocorre às margens do São Francisco. 
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Assim, sou jovem mulher negra quilombola remanescente do quilombo do Barreiro 

Grande-BA, neta de parteira/rezadeira que também foi líder espiritual de um centro espiritual. 

Durante muitos anos exerceu os seus ofícios na comunidade, e esse sentimento de 

“pertencimento” étnico cultural e religioso passa a ser objeto de reflexão, no qual me instiga a 

realizar essa pesquisa, com a minha avó Enedina Alves de Souza, na tentativa de possibilitar 

o ecoar da voz dessas memórias, ressignificando a identidade, bem como conhecendo as 

histórias, resgatando as lembranças e registrando-as a partir das narrativas.  

Para tanto, fez-se necessário realizar uma pesquisa de campo com abordagem 

qualitativa, cuja tipologia empregada foi à história oral, na perspectiva das narrativas orais de 

Dona Enedina, detentora dos saberes tradicionais e colaboradora desta pesquisa.  O artigo 

objetiva reconhecer as memórias e histórias quilombolas a partir das narrativas de vidas dos 

saberes tradicionais de uma parteira/rezadeira do Quilombo Barreiro Grande-BA. Para 

compreender o objeto de estudo aqui pesquisado, fez se necessário recorrer as construções 

teóricas e metodológica dos estudos sobre história oral e memória. A seguir, apresento uma 

breve reflexão das construções teóricas sobre história oral e memória na produção do 

conhecimento. 

 

História oral e memória na produção do conhecimento 

 

As narrativas pessoais são fundamentais, para a construção histórica de uma 

comunidade. Na perspectiva de Cassab e Ruscheinsky, a pesquisa da história oral se ocupa 

em conhecer e aprofundar aspectos sobre determinadas realidade, como padrões culturais, as 

estruturas sociais, os processos históricos ou os laços do cotidiano (2014, p. 8). Na concepção 

dos referidos autores, a narrativa constitui a matéria prima para história oral. Silveira (2007), 

por sua vez, enfatiza que as narrativas orais são fontes de memórias. Assim, na mesma 

perspectiva de Cassab e Ruscheinsky, eles apontam que: 

 
A história oral possibilita que indivíduos pertençam a seguimentos sociais 

geralmente excluídos da história oficial possam ser ouvidos, deixando registros 

para analises futuras de sua própria visão de mundo e aquela do grupo social 

que pertencem. (2014, p. 12) 

 

 

Nesse sentido, ampliar a voz das memórias vivas, escutar as pessoas mais velhas é 

resgatar um hábito ancestral que, com todo esse processo de globalização, vem se perdendo. 

Os mais velhos significam representações dignas de respeito nas comunidades tradicionais, 

pois carregam consigo uma longa experiência de vida (SILVEIRA, 2007). A história oral produz 

narrativas orais que são narrativas de memórias. Essas, por sua vez, são narrativas de 

identidade na medida em que o entrevistado não apenas mostra como ele se vê e como vê o 

mundo, mas também como ele é visto por outro sujeito por sua coletividade.   



 
CADERNO DE RESUMOS DO VIII ENCONTRO DE HISTÓRIA: PROGRAMAÇÃO E ANAIS ELETRÔNICOS 

UNEB/CAMPUS VI      CAETITÉ      2019       ISSN 2179-3603       WWW.CINEDEBATEUNEB.ORG 

 

244 

 

Dona Enedina Alves de Souza: de quem estamos falando? 

 

Dona Enedina Alves De Souza, mulher de oitenta anos, viúva, mãe de seis filhos. 

Parteira aposentada, nasceu nas porteiras no município de Carinhanha-BA, e há mais de 40 

anos vive no Quilombo Barreiro Grande-BA. Como parteira, relata que realizou mais de 257 

partos, que o seu ofício não foi um aprendizado, mas sim, que já nasceu com esse “Dom”.  

 

Para mim foi muito bom, eu já nasci com meu dom! Não foi curador que me deu, 

eu ia para centro com um bucado de mulher aqui uma era Bernaldina de Neno 

as outras deus já levou, quando chegou nas barreira tinha um pé de jurema 
preto assim menino... mais as flor dela , cheirava, cheirava, eu digo o ar menina 

vou pegar uma flor e cheirar, mais ta cheirando as menina diga é mermo, ta 

cheirando mermo, eu fui lá e peguei uma flor e coloquei atrás de minha orelha, 

ah mais eu inocente sem saber e nada e a outra eu fiquei cheirando eu vi aquele 

besouro de flor né q vinga fruta e  o besourão rompeu pro riba de mi 

vuuuuuuuuu... (risos), e eu sai para lá sai pra lá e as meninas deu pra rir com 

pouco vi aquele ventinho tão frio, e veio aquelas voz  no meu ouvido e disse: le 

pegou, le pegou.. Eu fiquei assim, você vai ser parteira! eu fique assim triste 

assim, e as meninas; que foi Nedina do jeito que você é proza, alegre q faz a 

gente sorrir, que a caminhada fica até perto. Eu disse assim: nada, nada quando 

eu cheguei lá a noite por que lá, era em reza, oia rezava, salve rainha, Maria 

valei-me, o oficio da mãe de Deus esses oficio tudo que reza aqui na igreja, lá 

era assim desse jeito não tinha nada demais. Quando eu cheguei lá e fui, fiquei 

assim de junto da mesa, o chefe do centro disse assim: lhe pegarão bem pegada, 
e você tá tão triste, não fica assim não. Aí eu disse: eu não quero essa vida! Ele 

disse: não é muito bom lá na sua comunidade merece. Tem! mais não vai ser 

igual você[...] (Dona Enedina, 2018). 

 

 

Dona Enedina relatou várias experiências dos partos que realizou, das vidas que a 

salvou. Segundo ela, houve um dia em que uma mulher da comunidade sentiu dores para 

ganhar o bebê. Ela foi até a casa e perguntou o marido como estava a esposa, quando chegou 

a mulher estava “revirando os olhos” e a família chorando e gritado que a mulher iria morrer. 

“Entrei no quarto, pedi licença e subi em cima da cama, falei para receber a criança” (Dona 

Enedina Souza, 2018). Acerca dessa experiência ela relatou: 

 

Minha fia essa mulher só fazia assim. Revirando olhos todinho e abria a boca e 
essa mulher endoidou chorando, eu digo: não chora não. Confia em Deus. Não 

chora! Quando eu olhei a criança tava nascendo errando ela vinha de traz, oh 

menino. Eu digo mais não tem nada não, ponhei a mão assim na barriga dela, 

e balancei assim e dei uns balanço forte mesmo. Eu digo: recebe a criança dona 

Rita, a velha não entendia de nada minha filha. Umm... Ela recebeu, vichi esse 

povo foi uma alegria. Agora Adilina disse assim... o Nedina se não fosse você 

minha fia tinha morrido. Eu digo Não! (Dona Enedina Souza, 2018) 

 
 

No que tange ao oficio de parteira, de acordo com Barbaut (1990, p. 141), citado por 

Pereira e Silva (2015, p. 288), “a profissão de parteira é seguramente um dos mais velhos ofícios 

do mundo. É fruto das experiências das mulheres que têm sido transmitidas de geração a 

geração, na prática cotidiana e na subjetividade das pessoas envolvidas no processo de 
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partejar”.  Contudo, ao analisar o relato de dona Enedina, citado acima, ela enfatiza que as 

suas experiências e aprendizagens como parteira advém de um “dom espiritual” que Deus a 

concedeu.  Sobre esse oficio, ela confidenciou:  

 
Ninguém me ensinou. Ninguém, ninguém minha fia. Ninguém. Minha mãe pegava 

menino, mas cê ver que esse povo de antigamente. Ele não fala essas coisas com 

os filhos, né.  Falava nada, se tinha um assim da igual a deles, uma mulher assim. 

Se queria falar botava a gente para ir assim lá pra cozinha, ou lá para o fundo do 

quintal, ali elas falava assim cochichando. (Dona Enedina Souza, 2018) 

 

Embora seja um dos ofícios milenares que perpassam gerações, os saberes espirituais 

exercem uma força muito grande nos conhecimentos de Dona Enedina, como podemos ver em 

suas falas; embora sua mãe tenha sido parteira, esse conhecimento, segundo ela, não lhe foi 

mediado.  

Após Dona Enedina falar de toda a sua trajetória como parteira, mencionarei agora as 

suas experiências como rezadeira no centro espiritual (Umbanda) no Quilombo Barreiro 

Grande.  

 

A criação do centro espiritual no Quilombo Barreiro Grande 

 

Logo no início da conversa quando falei com Senhora Enedina acerca da proposta da 

pesquisa, quando adentrei na temática sobre o centro espiritual, logo ela me disse, “[...] ah... 

meu centro foi a melhor época de minha vida”. Contudo, embora faça essa afirmação, senti 

que ela tentou mudar de assunto. Esse sentimento de evitar falar sobre a religiosidade é um 

reflexo da intolerância religiosa sofrida no processo de repressão das religiões de matriz África.  

Sobre isso, Souza diz:  

 

Os valores culturais presente nas religiões de matriz África ainda não são 

socialmente aceitos, assim é comum que as pessoas praticantes de Umbanda e 
Candomblé ou outras religiões evitem falar de sua religiosidade por receio de 

serem vítimas de intolerância religiosa proveniente do racismo. (2014,p. 24) 

 

 

 Ao expor minha concepção acerca da importância desses saberes e práticas, logo Dona 

Enedina ficou mais à vontade e nos relatou o seguinte: “Minha filha... eu deixei de trabalhar 

nesse centro” (Dona Enedina, 2018).  

Quando perguntada de como foi o início, a mesma expõe: 

 
Olha! eu fui lá em Bom Jesus da Lapa na Delegacia, o delegado, perguntou se eu 

tinha o salão? E eu disse: não eu trabalho lá em minha casa. A pois a senhora faz 

um salãozinho pequeno, por enquanto vai trabalhando e eu quero é ver quem vai 

chegar lá e dizer e meter a besta, se um chegar lá, pode ligar pra nós na hora, nós 

vai lá, nós vai lá com a polícia. E qual quer uma hora nós também vai lá visitar. 

Procurou... çê trabalha é na linha esquerda? Ou é linha branca? Eu disse é linha 

branca. (Dona Enedina Souza, 2018) 
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Nesse momento da entrevista, surgiu uma inquietação em relação a expressão “linha 

branca”. Peço para dona Nedina explicar qual a diferença entre “linha esquerda” e a “linha 

branca”: “Linha esquerda é o candomblé. Linha branca é mesa, corrente é branca, tem santo, 

tem reza, tem tudo minha fia é de fazer caridade” (Dona Enedina Souza, 2018). 

Nesse contexto, eu falo que eu não sabia dessas diferenças, que apenas sabia que o 

candomblé é uma religião de matriz África. No entanto, Dona Enedina também relata não saber 

também sobre o candomblé, segundo ela nunca foi; porém disse que já ouviu dizer que: 

“dizendo eles, que é tanta patacoadas, que tem bode preto, galinha preta, mata bode preto e 

bebe o sangue. La na barra da Parateca tinha, mais eu nunca fui não”. 

Como Dona Enedina destacou no decorrer da conversa que o seu centro espiritual era 

ligado a linha branca. Ela nos explicou o sentido de linha branca: 

 

A linha branca é essa que você... sua mesa ta ali, você estende uma toalha 

branca, çê ponhe uma imagem lá, çê enfeita aquela mesa todinha de flor, ali çê 

ponhe perfume; mode o que é ruim não encostar, tem os perfumes mesmo pra 

isso... Bom, ascende as velas, a gente trabalha com o cordão de são Francisco; 

a roupa é roupa de quem deus leva, assim o feitinho né!? Não é roupa de uso 
roupa cumprida de manga, tem um manto, eu tenho um aí já ta velhinho... Igual 

eu (risos) agora ai todo mundo ali na hora que médium ta tudo ali tira o cântico 

tem dia que eu canto: “Ohhh que mesa linda, mesa de nossa senhora. Ohhh que 

flor bonita, ohhh que flor cheirosa.” Ali aquelas flor se chiringa, perfuma 
todinha, agora ai vai rezar pai nosso, vai rezar salve rainha, reza o credo, reza 

Maria valei-me e reza o oficio da mãe de Deus, reza todinho[...] (Dona Enedina 
Souza, 2018) 

 

  

A criação do centro foi um desejo individual, porém, segundo ela, o seu orientador falava 

que devia exercitar, pois ele iria morrer e ela seria sua sucessora. Na vivência, na comunidade 

Barreiro Grande, inúmeras vezes ouvi na rua que minha avó Enedina Souza era “feiticeira e 

bruxa”; contudo, não tinha essa compreensão. Essas falas estavam atreladas a um racismo 

por conta da sua religião. 

 Hoje, após a minha inserção na universidade, no grupo de pesquisa Educação 

Patrimonial, com discussões teóricas, essas questões passaram a me interessar como objeto 

de estudo, e comecei a compreender que a raiz desse silenciamento e estereótipo atribuído a 

identidade de minha avó é um reflexo do racismo religioso. Embora, logo no início da conversa, 

quando ela afirma que o centro teria sido o melhor tempo de sua vida, enfatiza que teve que 

parar com seu centro devido a muitos acontecimentos que te estressaram muito; nesse 

momento percebo que os motivos que a levaram a acabar com o centro espiritual é algo que 

ela tenta evitar em falar: 

 

[...] Eu parei com meu centro por causa de desgosto e contrariedade, parei sedo.  

Hummm, tanta coisa... eu ia lá ontar meu chefe e ele dizia não pare, não pare! 

se parar é pior.  Tanta perseguição na vida da gente. Tem hora que eu lembro 

assim. Eu sai louca da vida para Brasília[...]Não sofre pouco, eu ainda estou 
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aqui nesse mundo, por que ainda não chegou o dia não. Nego correr assim atrás 

de me assim muntado pra me matar. Eu dizia: Mata, pode matar![..]. Minha 

filha, eu não gosto nem de lembrar, tanta desefrecidade que eu já passei, aquilo 

me deu desgosto e contrariedade Quantos já foi, esses tão pagando o que me 

deve. (Dona Enedina Souza, 2018) 

 

Esse relato foi um momento muito emocionante, no qual lágrimas de ambas as partes 

vieram aos olhos. Quando minha avó Dona Enedina rememorou os momentos de tensão da 

violência física e simbólica sofrida, que levaram a acabar com seu centro espiritual, essa 

questão nos remete a refletir sobre o que estava por traz: a violência. Em uma perspectiva 

histórica e cultural, sabemos de todo de intolerância religiosa em relação as religiões de matriz 

africana. Tais religiões vêm lutando e resistindo contra os ataques violentos aos terreiros. Por 

trás dessas acusações, a toda uma intolerância religiosa, na tentativa criminalizar os sabres e 

práticas tradicionais, que vêm resistindo ao tempo e as opressões racistas.    

 

Considerações finais  

 

Ao debruçar sobre o desenvolvimento dessa pesquisa, compreendemos que os saberes 

e práticas tradicionais da trajetória de vida de Dona Enedina Souza, presente no quilombo 

Barreiro Grande, estão diretamente atrelados à identidade local. Pode-se refletir sobre a 

importância que as práticas de “partejar/rezar” e a religiosidade acabaram sofrendo 

desvalorização. Além disso, o ecoar da rememoração da trajetória dos seus saberes e práticas 

vividos e adquiridos por Dona Enedina, revelam que os desafios e a violência simbólica sofrida 

está diretamente atrelado aos impactos do racismo religioso. Esse estudo faz um convite: 

ampliar o desenvolvimento de pesquisas nessa temática, materializar essas histórias, sendo 

estas referências primordiais para construção curricular da educação quilombola. Hoje, se o 

objetivo da educação quilombola é formar sujeitos na perspectiva da valorização da identidade, 

liberdade e resistência no chão das escolas quilombolas, são trajetórias de vidas, saberes e 

práticas tradicionais, a como o De Dona Enedina, que precisam estar presentes na construção 

curricular. Isso não será possível se esses atores sociais, detentores de saberes e práticas 

tradicionais, não fazerem parte desse processo. 
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Resumo: Este trabalho discute, em linhas gerais, a participação de religiosos, cristãos ou não, 
na resistência contra a Ditadura Militar (1964-1985), tendo como eixo a memória mediatizada 
presente na série jornalística “Silêncios da Ditadura”, exibida pelo jornal SBT Brasil. Sobre o 
conceito de memória mediatizada, Sampedro & Baer (2003) interpretam-no como a 
“representação simbólica e narrativa sobre o passado, difundida pela mídia”. Neste episódio da 
série Silêncios da Ditadura trata-se da Operação Gutemberg, feita para controlar a missa de 
Vladimir Herzog e evitar que a mesma se transformasse num ato político. 
 
Palavras-chave: Memória Mediatizada; Religião; Golpe civil-militar. 
 
 
 
Introdução 
 

 

No contexto dos 50 anos do Golpe, várias foram as produções televisivas que trataram 

desse tema, trazendo fatos da história nacional. A série analisada foi produzida em 2014, 

coincidindo com as últimas etapas da “Justiça de Transição” no Brasil, se relacionando a dois 

mecanismos específicos: a criação da Comissão Nacional da Verdade (Lei de nº. 12.528/2011) 

e a nova Lei de Acesso a Informações (Lei de nº. 12.527/2011)1. Tomando a definição da ONU, 

o documento intitulado “Justiça de Transição: Manual para a América Latina (2011)”, 

publicado pelo Ministério da Justiça, explica  o conceito  e demarca uma posição: 

 

Para a família da ONU, justiça de transição é o conjunto de mecanismos usados 

para tratar o legado histórico da violência dos regimes autoritários. Em seus 

elementos centrais estão a verdade e a memória, através do conhecimento dos 

fatos e do resgate da história. Se o Desenvolvimento Humano só existe de fato 

quando abrange também o reconhecimento dos direitos das pessoas, podemos 
dizer que temos a obrigação moral de apoiar a criação de mecanismos e processos 

que promovam a justiça e a reconciliação. No Brasil, tanto a Comissão de Anistia 

quanto a Comissão da Verdade configuram-se como ferramentas vitais para o 

processo histórico de resgate e reparação, capazes de garantir procedimentos 

mais transparentes e eficazes. (p. 16). 

 
 

Embora haja certa conformidade sobre os aspectos preponderantes no funcionamento 

da Justiça de Transição, há também o consenso de que a mesma é condicionada aos processos 

                                                           
1 Ambos antecedidos pela criação em 2009 do Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil (1964-1985): 
Memórias Reveladas, cuja gestão coube ao Arquivo Nacional. 



 
CADERNO DE RESUMOS DO VIII ENCONTRO DE HISTÓRIA: PROGRAMAÇÃO E ANAIS ELETRÔNICOS 

UNEB/CAMPUS VI      CAETITÉ      2019       ISSN 2179-3603       WWW.CINEDEBATEUNEB.ORG 

 

250 

 

históricos vividos por diversos países e pelos regimes vigentes no presente, sendo possível dizer 

que não há um modelo único a ser seguido: 

 

Em síntese verifica-se convergência nas análises: justiça de transição é o 

conjunto de medidas destinadas a lidar com o legado de violações aos direitos 

fundamentais perpetrados por agentes estatais, nos regimes autoritários. Nesse 

sentido, sobressai o entrelaçamento jurídico e político que perpassam 

experiências de justiça de transição. Assim, as estruturas de poder que 

sustentavam o regime anterior e remanescem no regime posterior e influem 

sobre o tipo de justiça de transição que será implementada por cada sociedade 

conforme suas peculiaridades históricas (LIMA, 2012, p. 6). 

 

 

O Brasil é um exemplo dessa distinção, comparado aos vizinhos da América Latina como 

Argentina, Chile e Uruguai que também passaram por processos ditatoriais. No caso brasileiro, 

pode-se dizer que houve a implantação de uma Justiça de Transição bem peculiar já que esta 

operou primeiro, com a Lei da Anistia (1979) que ainda no regime autoritário, anistiava vítimas 

e torturadores e ao mesmo tempo a revisão dos crimes acontece apenas quase trinta anos após 

o fim da Ditadura Militar, diferentemente da Argentina, por exemplo, que já começa logo após 

o final do período ditatorial (1983). 

Ainda de forma tímida e em processo de construção, tanto as ações de criação e os 

trabalhos da Comissão Nacional da Verdade quanto a Lei de Acesso à Informação, no caso do 

Brasil, evidenciaram uma “política de memória” do Estado brasileiro, apoiada, sobretudo, pelo 

penúltimo governo, ambas: 

 

[...] têm vinculação direta com a efetivação do direito à memória e à verdade, no 

sentido de garantir, em primeiro lugar que a verdade sobre as violações 

sistemáticas dos direitos humanos venha à tona, e em sequência que os fatos 

relacionados a essas violações não sejam esquecidos para que não se repitam o 

que pressupõe a adoção de uma série de iniciativas destinadas a garantir a 

preservação dessa memória. (BOLONHA; RODRIGUES, 2013, p. 4). 

 

Feitas essas considerações, questionamos sob quais aspectos é balizada a participação 

de religiosos na Ditadura? E por sua vez, como isso é tratado nas memórias meditiazadas?  Há 

um consenso de que as igrejas, como instituições, se não apoiaram o Golpe no início, também 

não se posicionaram ou amenizaram as suas consequências. No entanto, vários religiosos, 

independentemente da posição de suas igrejas, tiveram participação ativa na luta contra 

regimes autoritários, tanto no Brasil como América Latina. 

Analisaremos aqui alguns casos sobre religiosos que exerceram resistência a regimes 

ditatoriais, mas sem pegar em armas e, no último tópico, a participação do rabino Henry Sobel, 

de Dom Evaristo Arns e do reverendo Jaime Nelson Wright, retratado no episódio de abertura 

da série Silêncios da Ditadura.  
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Os religiosos e a não-violência ativa  

 

O caso que vamos analisar é o do primeiro episódio da série intitulada Silêncios da 

Ditadura, exibida em 2014 pelo Jornal SBT Brasil2, por ocasião dos 50 anos do Golpe Militar. 

Essa série possui cinco partes3 e objetivava trazer fatos “não muito conhecidos” do grande 

público sobre esse período e que ainda mereciam ser esclarecidos.  

Nesse episódio é relatada a operação “Gutemberg” realizada pelos militares para evitar 

que a celebração ecumênica em memória de Vladimir Herzog, na Catedral da Sé em São Paulo, 

se transformasse num ato político4. O culto foi realizado por três figuras importantes na luta 

pela resistência à Ditadura: o rabino Henry Sobel, Dom Evaristo Arns e o reverendo Jaime 

Nelson Wright. Esses três religiosos empreenderam nas suas trajetórias, em seguimentos de 

religiões distintas, os princípios da “não-violência ativa” como mecanismo de luta.  

Esse conceito é bem discutido no trabalho de Roberto Zwetsch que assim a define:   

 
 

No que segue procuro alinhavar algumas informações e reflexões, a partir de 

vivências da época, focando na opção pela luta não-violenta como forma de 

combater a Ditadura civil-militar e lhe opor resistência ativa e inconformista. A 
experiência nela adquirida transcendeu o campo estritamente político e veio a 

se tornar uma maneira de encarar a vida, a sociedade, a história do nosso 

tempo. O aprendizado da não-violência do Mahatma Gandhi, de Martin Luther 

King Jr., de Dom Hélder Câmara veio a se tornar no Brasil o que nos anos de 

1970 se chamou firmeza-permanente. Com este nome conseguimos assumir os 

ideais da não-violência ativa, dar uma resposta aos grupos de oposição política 

que haviam optado pela luta armada, bem como buscar caminhos que nos 

aproximassem do povo, das classes oprimidas, dos povos indígenas, dos 

quilombolas, dos moradores da floresta, o que nos exigiu refazer o caminho da 

teologia, agora desde a caminhada de base, em busca da libertação [...] (2014, 

p. 6,). 

 

 

 Esse conceito nos permite pensar na atuação de religiosos, pertencentes a várias 

crenças, que optaram pela resistência por meio da paz, da inserção na classe trabalhadora, 

onde quer que ela estivesse, no campo, nas cadeias, nas periferias, na perspectiva de crítica às 

injustiças sociais. Longe da emissão de julgamento, para vários religiosos a luta armada se 

constituiu no único meio de lutar contra a violência exercida pelas ditaduras. Outros, foram 

por outro caminho, usando a denúncia e outros meios, seguindo princípios cristãos ou não. 

                                                           
2 Esse telejornal pertence ao Sistema Brasileiro de Televisão, vai ao ar de segunda a sábado à noite às 19 h 
45. O telejornal exibiu em 2011 uma série intitulada Fantasmas da Ditadura, por ocasião da exibição da 
telenovela “Amor e Revolução” a primeira novela a tratar do tema da Ditadura civil-militar na TV. Vale lembrar 
que sobre esse período só teve a minissérie Anos Rebeldes, exibida pela Rede Globo, em 1992.  
3 Nos outros quatro episódios respectivamente as reportagens falam sobre a influência dos Estados Unidos na 
articulação do Golpe e depois na ditadura que se instaurou; o terceiro sobre a perseguição dos militares a 
grupos indígenas, o caso da tentativa de incriminação do Sr. Orlando Sabino pelos militares, que ficou 
conhecido como monstro de Capinópolis, acusado injustamente pela morte de pessoas perseguidas pelo regime 
e o episódio sobre a Censura nas músicas. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=4HnikAek4Q&list=PLK6f1WGJG3KCkWdgXUVZASW5kWVX1hkR7 
4 Foram designados 170 agentes para fotografar as pessoas que participaram do ato. 
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Há vários exemplos desses religiosos na História da América Latina, nesse período que 

compreende às ditaduras da segunda metade do século XX. Veremos dois casos. 

Um deles foi Dom Romero, Monsenhor da Arquidiocese de San Salvador em El Salvador, 

que se tornou um símbolo da resistência pela não-violência, sendo a voz do povo salvadorenho 

de denúncia das injustiças sociais no contexto de uma guerra civil que assolava o país, entre 

o governo de direita e a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional. Numa trajetória 

controversa, Dom Romero é nomeado para monsenhor em 1977, justamente por seu 

conservadorismo, averso ao marxismo. No entanto, após o acirramento da violência e 

assassinato do seu amigo, o Padre Rutilio Grande, Romero passa a criticar a violência do 

governo em suas homílias, até o seu assassinato em 1980. Segundo James R. Brockman, seu 

biógrafo:  

 
Las homilías de los últimos domingos se ecuentram entre las más notables de 

Romero. La creciente violência em el país, la depararición de alternativas a la 

violência alcanzaría casi com seguridade a su própria persona, así como había 
abatido a tantos amigos, a tantos sacerdotes y colaboradores suyos; todo esto le 

dio a sus palavras uma elocuencia que hizo aplaudir com frequência a sus 

oyentes. Leer sus palavras ahora, o mejor oirlas, es sentir el drama de esos 

momentos, cuando su pequeña figura em el púlpito de la basílica del Sagrado 

Corazon retenia a los fieles ante él y a los miles de oyentes que escuchaban com 

avidez  propor la radio. (BROCKMAN, 1985, p. 405-406). 

 

 

 Na biografia de Romero há vários registros do apelo pela não-violência. Por várias vezes 

se dirigia ao governo, à Democracia Cristã que o compunha, denunciando as arbitrariedades 

das forças repressivas. Em homília proferida pouco antes de sua morte:  

 
Las promessas continúam sin concretarse em hechos. Lo que sí se há 

evidenciado más en esta semana es que ni la Junta ni la Democracia Cristiana 

están governando al país... La masacre del 12 de febrero en contra de 

manifestantes del MERS (Movimento Estudantil Revolucionario Salvadoreño), y 
el sangriento desalojo de los ocupantes de la sede de la Democracia Cristiana, 

manifiestan claramente que ellos no son los que gobiernan, sino el sector más 

repressivo de las fuerzas armadas y de los cuerpos de seguridade. (ROMERO, 

apud BROCKMAN. 1980, p. 408-409).  
 

 

 No entanto, Romero tinha vários companheiros padres, os quais optaram pela 

participação na luta armada, na FMLN, visto não acreditarem na reversão das atitudes do 

governo pela via pacífica. Aos guerrilheiros, ele também se dirigia defendendo a necessidade 

do cessar fogo, pela conclusão de que a violência trocada só se retroalimenta: 

 
Alguien me criticó como si yo quisiera unir em un solo sector las fuerzas 

populares com los grupos guerrilleros. Sienpre mi mente está muy clara sobre 

la diferencia. A ellos, pues, y a quienes abogan por soluciones violentas, quiero 

llamarlos a la comprensión. Saber que nada violento puede ser duradero. Que 

hay perspectivas aún humanas de soluciones racionales y sobre todo, por 

encima de todo, está la palavra de Dios que nos há gritado hoy: ¡Reconciliación! 
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Dios lo quiere, reconciliémos y así haremos de El Salvador una Patria de 

hermanos, todos hijos de um Padre nos está esperando a todos com los brazos 

abiertos. Así sea. (ROMERO apud BROCKMAN, 1980, p. 408-409). 
 

 
Após a morte de Romero, a violência no país intensificou a guerra civil com um saldo de 

cerca de 9 mil desaparecidos, mais de 30 mil assassinatos. A mesma findou em 1992 com o 

Acordo de Paz Chapultepec. Porém, Romero continua sendo um ícone da defesa da paz e dos 

direitos humanos, tendo seu valor reconhecido pela igreja católica, recebendo sua beatificação 

em 2015 pelo Papa Francisco e em processo de canonização.   

Em nosso país, temos vários exemplos de religiosos que seguiram pelo caminho da não-

violência. Não teremos como contemplar aqui, pelo espaço do ensaio, é o caso de Dom Helder 

Câmara citado já acima. Mas traremos o caso de Carlos Alberto Libânio Christo ou Frei Betto.  

Religioso, teólogo e defensor da Teologia da Libertação, militante de movimentos 

populares, um dos criadores das CEBs no Brasil (Comunidades Eclesiais de Base). Fez parte 

do grupo de dominicanos que colaboravam com a ALN (Ação Libertadora Nacional), grupo de 

Carlos Marighela. Por esse motivo, foi preso pela segunda vez pelos militares em 1969, 

juntamente com Frei Tito, Frei Ivo e Frei Fernando5.  

No Brasil, Frei Betto é um desses personagens que tem a experiência de vivenciar o 

evangelho no cárcere, entre os anos 1969 a 1973, passando por várias penitenciárias, primeiro 

como preso político, depois como preso comum. Suas memórias estão reunidas em um dos 

seus livros “Cartas da Prisão”. Um dos muitos valores que aparece é o engajamento, visto como 

uma virtude cristã, mas modificado por sua experiência: 

 

Frei João, 

Da sua angústia de ser um burguês com voto de pobreza eu participo. Também 

fui condicionado de tal maneira pela educação recebida, que só mesmo um 

milagre poderia evitar que os pobres não me vissem como alguém que veio “do 

outro lado”. Contudo, a prisão obrigou-me a viver entre eles, no mesmo regime 

carcerário. Foi o fim de muitas idéias erradas que tinha a respeito do 

engajamento na massa. Se a gente tem de fato uma atitude de serviço e 

disponibilidade perante eles, então tá tudo certo. O mal é quando só se quer 

ensinar e acha que nada tem a aprender, ou quando compramos a amizade deles 
com ajudas materiais, sem aceitar viver com eles as mesmas dificuldades e 

riscos. A Igreja deveria saber dizer aos oprimidos da América Latia o que Pedro 

e João disseram ao homem estirado à porta do templo em Jerusalém: “Não tenho 

ouro, nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-

te e anda.” [Atos dos Apóstolos 3, 6] (BETTO, 2008, p. 210).   

 

 

 Apesar de todas as mazelas denunciadas nas cartas, há um sentimento de esperança e 

fé incrível. O tempo do cárcere é transmutado nas experiências com os presos, em grupos de 

estudo, trabalho, evangelização, formas que o autor encontrou para passar por esses 

momentos. Ao mesmo tempo, representa um fortalecimento dos seus princípios políticos. Entre 

                                                           
5 Esse fato é retratado no livro e no filme Batismo de Sangue. 
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as várias atividades que exerceu, foi assessor especial do primeiro governo Lula, sendo um dos 

responsáveis pelo Programa Fome Zero entre 2003 e 2004, tecendo críticas bem contundentes 

a esse governo, nos últimos anos. 

 Como já dito, na história do Brasil e dos outros países latino-americanos, os casos de 

religiosos que lutaram contra regimes ditatoriais é inúmero. Buscamos contemplar dois casos 

como exemplo do princípio da não-violência ativa. Mas o que dizer quando há uma memória 

mediatizada sobre os religiosos brasileiros? Veremos a seguir, um caso onde a não-violência 

ativa é retratada.   

 

A não-violência ativa e a memória mediatizada 

 

A série jornalística “Silêncios da Ditadura” como já elencamos acima, tem cinco 

episódios, que tratam de eventos não muito conhecidos do grande público. O acontecimento 

tratado neste ensaio é o culto ecumênico realizado em memória do jornalista Vladimir Herzog 

na Catedral da Sé em São Paulo, celebrado pelo rabino Henry Sobel, Dom Evaristo Arns e o 

reverendo Jaime Nelson Wright.   

 Por ocasião desse culto, o aparato militar organiza uma grande operação de vigia para 

que este não se torne um ato político. No entanto, o culto reuniu cerca de 8.000 pessoas, 

transformando-se numa das maiores manifestações contra o regime.  

 Em termos narrativos, inicialmente esse episódio segue uma linha parecida com outros 

que abordam o mesmo tema6. São entrevistados historiadores, jornalistas, pessoas que 

vivenciaram determinados acontecimentos. Também é realizada uma pesquisa de arquivo, com 

usos de fotografias e vídeos da época. A música também contribui para o efeito de tensão. 

 A narrativa dos acontecimentos segue numa trajetória que explica a queda do Presidente 

João Goulart em 1964 e os motivos que fizeram com que setores da sociedade apoiassem o 

Golpe civil-militar, entre eles o medo de que o Brasil se tornasse uma nova Cuba, ou seja 

desencaminhasse para o comunismo. A seguir, aborda-se os trabalhos da Comissão Nacional 

da Verdade, na qual operam uma série de seguimentos interessados em desvendar os 

“silêncios” deixados por estes tempos.  

 Trazendo luz para as lacunas ainda deixadas por esse período, a narrativa continua e 

aponta para a descoberta de documentos inéditos contidos no livro “A Casa da Vovó”, escrito 

pelo jornalista Marcelo Godoy. Entre os muitos fatos retratados no livro aponta-se para o 

                                                           
6 Este ensaio é um recorte, mas em nossa pesquisa de Doutorado encontramos pelo menos dez séries 
televisivas produzidas entre 2010 e 2015. Metade das séries que serão analisadas, foram produzidas/exibidas 
por emissoras públicas/estatais, destacando a TV Brasil com quatro: Os advogados contra a ditadura, Chumbo 
Quente, Crimes da Ditadura, Ditadura- história em revisão, entre outras reportagens menores e a TV Cultura 
com uma:   A Pátria Armada. Entre as consideradas grandes emissoras das TVs privadas, analisaremos as 
seguintes séries da Rede Record e o SBT, visto que estas têm uma maior produção sobre a rememoração dos 
eventos e fatos dos “anos de chumbo”. Na lista da Record temos: 50 anos de Golpe (Vozes Caladas) e Porões 
da Tortura (Séries). No SBT: Silêncios da Ditadura e Fantasmas da Ditadura (Série) e Memórias: Agentes da 

Repressão (Reportagem Especial). 
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trabalho de mulheres no DOI-CODI, como o da Tenente Neusa, conhecida como “Neusinha do 

Doi”. A mesma é entrevistada por telefone pelo repórter Fabio Diamante e explica como era 

feito seu trabalho.  

Mas o fato principal retratado nesse episódio da série Silêncios da Ditadura é a 

descoberta de um relatório secreto, descrevendo a Operação Gutemberg7, arquitetada para 

vigiar a missa ecumênica realizado na Catedral da Sé, em São Paulo, pela memória do jornalista 

Vladimir Herzog, morto na prisão em 1975. Nesta operação, todas as pessoas que participaram 

da missa foram vigiadas e fotografadas por 170 agentes, distribuídos em várias equipes no 

entorno da praça da Sé, que foi mapeada. Os mesmos tentaram se antever sobre o percurso 

onde poderiam surgir as manifestações8. 

 A narrativa do repórter Fábio Diamante faz menção às missões, listadas nesta ordem: 

1.Infiltração, 2. Observação e levantamento9, 3. Pensamento e identificação de líderes. Nesta 

última ocorriam as prisões daqueles considerados suspeitos. Os “supostos líderes” presos eram 

levados para triagem no Quartel dos Bombeiros, que existe até hoje, perto da Catedral da Sé. 

Além disso, mostra-se que foram organizados cerca de 25 postos de orientação de trânsito, 

objetivando obstruir as vias e evitar que muitos chegassem a Igreja. 

Sobre a operação, o rabino Henry Sobel, único dos sacerdotes que ainda é vivo, faz a 

emocionante declaração: “Isto foi uma guerra contra a verdade. Isto foi uma operação de baixo 

nível contra homens e mulheres de bem. Eu fiquei bem com a minha consciência por ter 

participado daquele culto ecumênico” (2014). O rabino fez a lavagem do corpo de Vladimir 

Herzog, que era judeu e se recusou a enterrá-lo como suicida. Ao realizar esse ato de rebeldia, 

estava declaradamente afirmando que o mesmo fora assassinado na cadeia, e, portanto, 

contestando a versão dos militares.     

 Por sua vez, o reverendo Jaime Nelson Wright era diretor da Missão Presbiteriana do 

Brasil Central, em São Paulo, desde 1968. Em 1973, seu irmão Paulo Stuart Wright, que era 

deputado e militante da esquerda, desapareceu e foi assassinado pelos órgãos de repressão do 

regime militar. Parte da sua biografia está disponível no site do projeto Memórias da Ditadura10: 

 

Publicou, pela Coordenadoria Ecumênica de Serviço, 1,8 milhões de exemplares 

da edição ecumênica da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Escreveu 

artigos para o exterior, denunciando as violações de direitos humanos no Brasil. 

Fundou, junto com Jan Rocha e Luiz Eduardo Greenhalgh, o Comitê de Defesa 

dos Direitos Humanos nos Países do Cone Sul. (MEMÓRIAS DA DITADURA, 

BIOGRAFIA DAS RESISTÊNCIAS). 

 
 

                                                           
7 Ironicamente batizada com o nome do inventor da imprensa. Esse fato é relatado no livro A Casa da Vovó. 
8 Há na série a utilização de um recurso gráfico que reconstrói esse percurso, ilustrando inclusive que o mapa 
foi feito à mão.  
9 Feito com binóculos, máquinas fotográficas e filmadoras. O sinal que os agentes usavam para se reconhecer 
era um lenço no bolso da camisa. 
10 Esse projeto reúne uma série de estudos e documentos sobre o período e os trabalhos da Comissão Nacional 

da Verdade. Disponível:  http://memoriasdaditadura.org.br/biografias-da-resistencia/jaime-wright/ 
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 Jaime Nelson Wright, trabalhou incansavelmente reunindo documentos e informações 

sobre órgãos de repressão, torturadores e torturados. Por ocasião da sua morte, em 1999, o 

rabino Henry Sobel faz a seguinte declaração11:  

Perdi um grande amigo. Nos aproximamos depois da morte do jornalista Vlado 

Herzog. Jaime Wright tinha uma sala ao meu lado na Cúria Metropolitana e uma 

capacidade imensa de descobrir onde estava a mão da opressão quando tinha 

que procurar os desaparecidos políticos. (...) O reverendo Wright foi um corajoso 

líder religioso, que sofreu na própria pele os tormentos da ditadura no Brasil. 

(MEMÓRIAS DA DITADURA, BIOGRAFIA DAS RESISTÊNCIAS). 

 

 Curiosamente ou por um feliz encontro, tanto o rabino quanto o reverendo, por esses 

trabalhos, passam a se reunir na escrita do Projeto Brasil Nunca Mais, juntamente com Dom 

Paulo Evaristo Arns.  

Este último, foi bispo e arcebispo de São Paulo, e teve sua atividade pastoral   voltada 

aos habitantes da periferia, aos trabalhadores, à formação de comunidades eclesiais de base 

nos bairros, principalmente os mais pobres, e à defesa e promoção dos direitos da pessoa 

humana12. Ficou conhecido como o Cardeal dos Direitos Humanos, principalmente por ter sido 

o fundador e líder da Comissão Justiça e Paz de São Paulo, e sua atividade política era 

claramente vinculada à sua fé religiosa. Foi muito atuante no combate à repressão: 

É da maior gravidade a prisão de pessoas que estão lutando por uma definição 

partidária ou pela criação de bases partidárias, pois trata-se de uma luta dentro 
da legalidade. Essas pessoas estão sendo mantidas incomunicáveis, sem direito 

à assistência de advogados ou sem ter sequer direito de informar à família sobre 

a situação dos mesmos. Nunca aceitaremos esse fato, nem como brasileiros, 

nem como membros da igreja. (ARNS, 1975, s/p)13. 

 

 Como dito acima, Dom Paulo Evaristo Arns foi um dos organizadores do projeto Brasil 

Nunca Mais, obra escrita como uma espécie de dossiê, contendo inúmeros casos de tortura e 

abuso de autoridade até o ano de 1979, a partir dos documentos da própria polícia. O livro é 

lançado em 1985, ano do retorno à democracia, com o intuito de que esses eventos não fossem 

esquecidos e não voltassem a se repetir. E sobretudo, em memória dos desaparecidos. 

Gostaríamos de finalizar com as célebres palavras de Dom Evaristo Arns no Prefácio de Brasil 

Nunca Mais:  

“A imagem de Deus, estampada na pessoa humana, é sempre única. Só ela pode 

salvar e preservar a imagem Brasil e do mundo. Daí o nosso apelo ao governo 

brasileiro, para que assine e ratifique a Convenção Contra a Tortura proposta 

pela ONU e estampada no final deste livro, todo ele escrito com sangue e com 

muito amor à Pátria.” (ARNS, 1985, p. 14). 

                                                           
11 Idem. 
12 Ibidem. 
13 Fonte da citação: http://memoriasdaditadura.org.br/biografias-da-resistencia/dom-paulo-evaristo-arns/. 
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Esse apelo foi feito ao governo Figueiredo, na tentativa de que esta história não fosse 

silenciada.   

Conclusão 
 
 

Esperamos neste pequeno espaço do ensaio, ter trazido alguns casos de religiosos que 

fossem representativos da atitude de Não-Violência ativa, no Brasil e na América Latina. Na 

história do Brasil há inúmeras situações às quais não pudemos contemplar. Muitos tomaram 

o exemplo de Jesus para se tornarem mártires, outros entenderam que o mesmo evangelho era 

um instrumento para a luta política. No entanto, todos buscavam o mesmo fim, a denúncia 

das injustiças sociais e da violência de regimes autoritários. 

 Desse modo, o ato de realizar a missa, reunindo sacerdotes de três religiões distintas, 

para celebrar a memória de alguém que fora brutalmente assassinado e ainda acusado de 

suicídio, representou não só um ato de rebeldia, mas de celebração da paz, do respeito e da 

tolerância religiosa. Foi também um ato político, visto o medo que causou nas forças 

repressivas ao ponto da organização de uma operação de guerra para sabotá-lo.  

Por fim, num cenário onde não só textos, testemunhos, mas fotografias, vídeos, no 

cinema e nas imagens televisivas, se transformam em memórias mediatizadas, esses religiosos 

e seus atos passam a fazer parte do campo de disputa da memória nacional14 contra o 

esquecimento dos abusos cometidos pelo regime autoritário de 1964.  

 
Referências bibliográficas 
 
Documentos  
 
BRASIL NUNCA MAIS. Um relato para a História. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 1985. 
JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO: manual para a América Latina / coordenação de Félix. – Brasília: 
Comissão de Anistia, Ministério da Justiça; Nova Iorque: Centro Internacional para a Justiça 
de Transição , 2011. 576 p. Disponível em: 
http://www.dhnet.org.br/verdade/resistencia/a_pdf/manual_justica_transicao_america_lati
na.pdf. Acesso em:01/09/2016. 
 
JORNAL SBT BRASIL. SILÊNCIOS DA DITADURA. 2014. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=4HnikAek4Q&list=PLK6f1WGJG3KCkWdgXUVZASW5k
WVX1hkR7.  
 
 
Livros e artigos  
 
 
BETTO, Frei. Cartas da Prisão, 1969 a 1973. Rio de Janeiro: Agir, 2008. 
 

                                                           
14 Alguns exemplos encontramos no filme “Romero” (1989); em produções televisivas como a série Chumbo 
Quente,  produzida pelo programa Observatório da Imprensa (2014, TV Brasil), na  qual em um dos episódios 
há um trecho específico que  trata do caso dos freis dominicanos, especialmente Frei Tito. E o episódio da série 
Ditadura-História em Revisão (2013, TV Brasil), que traz o caso do assassinato, pelos militares, do Padre 
Henrique, que era colaborador de Dom Helder Câmara em Pernambuco. 

https://www.youtube.com/watch?v=4HnikAek4Q&list=PLK6f1WGJG3KCkWdgXUVZASW5kWVX1hkR7
https://www.youtube.com/watch?v=4HnikAek4Q&list=PLK6f1WGJG3KCkWdgXUVZASW5kWVX1hkR7


 
CADERNO DE RESUMOS DO VIII ENCONTRO DE HISTÓRIA: PROGRAMAÇÃO E ANAIS ELETRÔNICOS 

UNEB/CAMPUS VI      CAETITÉ      2019       ISSN 2179-3603       WWW.CINEDEBATEUNEB.ORG 

 

258 

 

BOLONHA, Carlos. RODRIGUES, Vicente. Justiça de Transição no Brasil: dilemas da Comissão 
Nacional da Verdade e da Lei de Acesso a Informações. Anais do XXII Encontro Nacional do 
CONPEDI/UNINOVE. São Paulo. 2013. p. 392-419. Disponível 
em:<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=d0aae9539e4dd0bd>. Acesso em: 
18/07/2016. 
 
BROCKMAN, James. R. La palabra queda: vida de mons. Oscar A. Romero. Uca editores. Lima: 
1985.  
 
LIMA. Jozely Tostesd. O que é justiça de transição? Revista Projeção, Direito e Sociedade, 

Taguatinga, v. 3, n. 2, p. 30-44, dez. 2012. 
 

MEMÓRIAS DA DITADURA. Dom Paulo Evaristo Arns. 
http://memoriasdaditadura.org.br/biografias-da-resistencia/dom-paulo-evaristo-arns/.  
 
ZWETSCH, Roberto. A luta contra a ditadura civil-militar a partir da prática da não-violência 
ativa. Interações – Cultura e Comunidade, Belo Horizonte, v. 9, n. 15, p. 7-28, jan./jun. 2014. 
 

http://memoriasdaditadura.org.br/biografias-da-resistencia/dom-paulo-evaristo-arns/


 
CADERNO DE RESUMOS DO VIII ENCONTRO DE HISTÓRIA: PROGRAMAÇÃO E ANAIS ELETRÔNICOS 

UNEB/CAMPUS VI      CAETITÉ      2019       ISSN 2179-3603       WWW.CINEDEBATEUNEB.ORG 

 

259 

 

 
“NINGUÉM FAZ A CAMA PARA OS OUTROS DORMIREM”: EMANCIPAÇÃO E 

ARTICULAÇÕES POLÍTICAS EM IGAPORÃ - BA (1948-1960) 
 
 

Quilma de Souza Silva Rodrigues  
Graduada em História (UNEB/Campus VI) 

quilma_iga@hotmail.com 
 
 
Resumo: O presente estudo destina-se a entender o difícil processo de Emancipação Política e 
administrativa do antigo Arraial do Bonito, atual cidade de Igaporã, localizada no Alto Sertão 
baiano, perscrutando as relações políticas locais que foram permeadas por fortes disputas e 
conflitos. O desejo de alcançar a autonomia do distrito não foi apenas “um justo anseio da 
grande população daquela vila sertaneja”, mais, sim, um processo marcado por grande 
resistência do município-mãe (Caetité) e interesses de lideranças internas que desejavam 
consolidar o poder. Há que destacar neste acontecimento a presença do Partido Social 
Democrático (PSD) que na Bahia teve importante atuação nos processos emancipatórios. 
Buscou-se, além disso, analisar a participação política de Manoel Joaquim de Azevedo que é 
tido como o grande realizador da emancipação. Desse modo, o presente artigo também discute 
suas estratégias de consolidação de poder frente a emancipação de Igaporã. 
 
Palavras-chave: Emancipação Política; Igaporã; Disputas de poder; Manoel Azevedo. 
 
 
 
Introdução 
 
 

Este artigo visa analisar o difícil processo de emancipação do Município de Igaporã, o 

antigo Bonito, entre os anos de 1948, quando é  apresentado o primeiro projeto de 

emancipação na Câmara dos Deputados da Bahia, e 1960, quando de fato é consolidada a 

autonomia deste município1. 

É um estudo que surgiu não só da percepção das intensas disputas políticas ainda 

existentes em Igaporã, mas, também, da notável carência de trabalhos acadêmicos que 

discutam essa temática, sobretudo, no alto sertão baiano. De acordo com Erivaldo Fagundes 

Neves, a “Região do Alto Sertão da Bahia, é referenciada na posição relativa ao curso do Rio 

São Francisco na Bahia e ao relevo baiano, que ali projeta maiores altitudes”, também é 

chamada de “Alto Sertão da Serra Geral, ou simplesmente Sudoeste Bahiano” (1998, p. 22).  

Todavia, vale pontuar que a emancipação distrital é um tema que vem ganhando espaço 

na historiografia, atualmente discutido a partir das novas perspectivas da História Política, 

que, como destaca René Remond (2003), deve ser compreendida não como um aspecto 

separado, mas sim enquanto modalidade da prática social, que dialoga com outros domínios 

da vida coletiva. 

                                                           
1 Trabalho de conclusão do curso de Licenciatura Plena em História (UNEB- DCH VI), sob a orientação da 
Prof.ª Ms. Lielva de Azevedo Aguiar. 
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Nesse sentido, um estudo pioneiro que trata sobre Igaporã é o do historiador Erivaldo 

Fagundes Neves, Uma comunidade sertaneja: da sesmaria ao minifúndio (1998). Porém, a 

necessidade de outros estudos impõe a novos pesquisadores o desafio de olhar para essa região 

e compreendê-la a partir de questões impostas pelo tempo presente. Como ressalta Maria 

Regina Xavier: 

 
Cabe, sobretudo, à história a tarefa de investigar e compreender o passado 

através dos indícios de um tempo que se foi, mas que continua vivo na memória, 

nos fragmentos que restaram desse tempo. E mais, cabe ainda à história e à 

memória zelar para que essas referências não se percam, transformando-as em 

conhecimento histórico capaz de elucidar e dar sentido à nossa vida. (2011, p. 

20). 

 

 

Para tanto, esse estudo se deu a partir da investigação em Livros de Decretos-leis do 

município de Caetité (1944), documento importante para perceber as ações administrativas 

referentes à Vila do Bonito, especialmente no que diz respeito à realização de obras públicas e 

criação de cargos. A partir desses indícios também foi possível visualizar a atuação do vereador 

Manoel Azevedo na Câmara de Caetité, uma vez que se trata de um livro composto por leis 

aprovadas pela câmara e sancionadas pelo prefeito. 

Atrelado às fontes documentais, também foram utilizados depoimentos orais de 

moradores de Igaporã que vivenciaram esse momento emancipatório. De certo modo, tratar de 

política pelo viés da memória é um tanto complicado, pois, além de ser um assunto que inflama 

paixões, esse acontecimento se intercruza com a vida pessoal de alguns depoentes ou de seus 

familiares e amigos. Assim, conforme Ecléa Bosi:  

 

[...] a memória permite a relação do corpo presente com o passado e, ao mesmo 
tempo, interfere no processo “atual” das representações. Pela memória, o 

passado não só vem à tona das águas presentes, misturando-se com as 

percepções imediatas, como também empurra, “desloca” estas últimas, 

ocupando o espaço todo da consciência. A memória aparece como força subjetiva 

ao mesmo tempo profunda e ativa, latente e penetrante, oculta e inovadora 

(BOSI apud XAVIER, 2011, p. 21). 

 
 

Partindo desse pensamento e levando em conta o curto período transcorrido desde a 

emancipação, pode se dizer que esse assunto ainda é muito vivo na memória das pessoas. Com 

relação a esse fato, existe uma versão “oficial”, nem sempre coincidente com o que a pesquisa 

histórica evidencia e nem sempre condizente com o que os relatos dos diversos entrevistados 

apresentam. Balizar essas questões é tarefa das mais difíceis. 

 

 
“Atendendo a que o distrito de Igaporã é um dos mais ricos e extensos deste Município’’: 
o desenvolvimento do Bonito até a década de 1940 
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A cidade de Igaporã está localizada no Alto Sertão da Bahia, no caminho que liga outras 

duas cidades de grande relevância histórica no interior do Estado: Caetité e Bom Jesus da 

Lapa. Desde a fundação da Vila Nova do Príncipe e Santana de Caetité, em 1810, uma extensa 

área territorial ficou sob o comando político, jurídico e religioso do que era Caetité no século 

XIX. Nesse contexto, observa-se a existência de grandes propriedades rurais espalhadas pela 

região do Alto Sertão da Bahia. 

Conforme, o pesquisador Erivaldo Neves (1998), no século XVIII, já existia a fazenda 

Riacho do Bonito que pertencia aos Guedes de Brito. A região passou a ser ocupada 

paulatinamente e mais tarde surgiu a Fazenda Santo Antônio, de Bernardo de Brito Gondim. 

Em 1871, o Capitão Felipe Joaquim de Azevedo Cotrim e sua esposa Maria Clara de São 

José doaram um terreno para a construção da Capela de Nossa Senhora do Livramento, que 

de acordo NEVES (1998), onde se almejou edificar um templo de uso coletivo que evidenciaria 

o poder local. A construção da capela possibilitou a formação de um arraial no seu entorno, 

pois ali também foi construído um cemitério e também se registrou aforramentos de lotes. Isso 

tudo, impulsionou o surgimento de um primeiro núcleo populacional do Bonito, vinculado a 

Caetité. 

 

Figura 1 – Praça da Igreja de Igaporã (início do século XX) 

 
Fonte: Igaporã Photos. 

 
Localizado à beira da antiga estrada real que ligava Caetité a Bom Jesus da Lapa e ao 

Rio São Francisco, no caminho de uma das romarias mais antigas da Bahia, desenvolveu-se 

um incipiente comércio abastecido pela agropecuária, que a princípio era para o abastecimento 

local, mas, gerando excedentes, eram vendidos na região. Apesar das dificuldades impostas 
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pelas frequentes secas, os sertanejos deste lugar não se limitavam à criação do gado e de 

animais de pequeno porte. 

Na agricultura, a produção era diversificada: feijão, mandioca, arroz, cana-de-açúcar, 

milho, algodão, entre outros. Como indica o historiador Paulo Henrique Duque Santos: “O 

município [de Caetité] chegou a ser considerado, no final do século XIX e início do século XX, 

como “celeiro” agrícola dos sertões bahianos. Havia um intenso comércio no vale do rio São 

Francisco e a região das Lavras (a Chapada Diamantina)” (2001, p. 35). Dessa forma, pode-se 

inferir que o cultivo do algodão nas terras do Bonito colaborou para o fortalecimento da 

economia caetiteense. 

Pela Lei Provincial nº 2438, de 01 de maio de 1884, é criada a Vila de Bonito no 

município de Caetité. Naturalmente, a pequena vila distante da sede 45 km, não era 

contemplada com o mesmo progresso. Os serviços públicos não deram conta de atender as 

necessidades dos moradores que, em sua maioria, residiam na zona rural do Distrito e tinham 

grandes dificuldades de obtê-los. Além da distância, existia o problema do meio de transporte, 

pois apesar do trecho ligar Caetité a Bom Jesus da Lapa, era um caminho de péssimas 

condições, o qual os indivíduos percorriam a pé ou levados por animais. 

No âmbito político, percebe-se a importante participação de fazendeiros locais, 

representantes como Vicente Pinheiro de Azevedo e Bernardo de Brito Gondim passaram pelo 

cargo de Subdelegado do Distrito. O último destacou-se como uma das figuras mais influentes 

na política local alinhado ao partido conservador, Bernardo de Brito Gondim teve a atuação 

bem demarcada na Câmara Municipal de Caetité, especialmente pelo status social e econômico 

que gozava2. 

No século XX, observa-se também um perfil prestigioso entre os representantes políticos 

do Bonito, o que caracteriza um contexto muito específico de atuação que marcou a Primeira 

República. Eram médicos, farmacêuticos, fazendeiros, homens de famílias abastadas com 

redutos eleitorais bem demarcados nas imediações do Bonito, mas, por vezes, rivais. Era o caso 

da disputa histórica, na Rua da Igreja e a Rua da Feira, prefigurados nas figuras de D. João 

Arcanjo e D. Franco Fernandes. 

Em 1911, o território de Caetité era composto por diversos distritos: Aroeiras, Caculé, 

Canabrava, Lagoa Real, Passagem da Areia, Rio do Antônio, Santa Luzia e São Sebastião do 

Caetité. A partir de 1919, distritos como o de Caculé e Rio do Antônio são desmembrados para 

constituir outros municípios. “Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município 

é constituído de cinco distritos: Caetité, Brejinho das Ametistas, Canabrava dos Caldeiras (ex-

Canabrava), Bonito, Lagoa Real. Não figurando o distrito de Aroeiras, Caculé, Passagem da 

Areia e Santa Luzia”3.  

                                                           
2 “Vários fazendeiros do distrito do Bonito comandaram unidades da Guarda Nacional, entre os quais Bernardo 
de Brito Gondim chegou a Tenente-Coronel, chefe do Estado Maior do Comando da 2ª Companhia do 1º 
Batalhão, em 1838” (NEVES, 1998, p. 234).  
3 Informações do IBGE, disponível em: biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/bahia/caetite. 
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Logo, no período da ditadura varguista, os municípios eram administrados por meio de 

Decretos-leis, nessa conjuntura no ano de 1944 o distrito do Bonito ganhou a nova 

denominação passou a chamar Igaporã4. Para a escolha do topônimo, os técnicos do governo 

procuraram referências históricas da localidade. A nomenclatura é oriunda do Tupi, assim a 

decisão compreendeu que o vocábulo Bonito tinha raízes nas belezas de seus Riachos, que 

também sugeria a denominação do antigo latifúndio, na qual principiou a comunidade: a 

fazenda Riacho do Bonito. Nota-se também a partir da década de 1940, a intensificação de 

importantes mudanças na cidade de Caetité, as quais também influenciaram nos destinos do 

distrito de Igaporã. 

A elite caetiteense identificava-se como portadora dos ideais de progresso e de 

modernização da cidade almejando o seu desenvolvimento. Para tanto, foram imprescindíveis 

investimentos “nas vias de comunicação como fatores do progresso” (SANTOS, 2001, p. 68), 

uma vez que a administração municipal, impulsionada pelo contexto nacional de 

desenvolvimento, absorveu pensamentos e práticas que ergueriam a sede e seus distritos do 

atraso, investindo em estradas: 

 

Para além do desenvolvimento econômico e social do município, as estradas 

representavam um fator de integração das comunidades dispersas, aos ideais 

de civilidade e de ordem difundidos nos principais centros urbanos do país. 

Diminuir o isolamento em que se encontravam várias regiões do extenso 

território brasileiro significava fazer chegar aos lugares mais afastados dos 

centros políticos, administrativos e culturais de uma nacionalidade em 

construção (SANTOS, 2001, p. 68). 

 

 
Conforme Paulo Henrique Duque Santos, a construção de estradas de ligação a lugares 

importantes como Brumado e Bom Jesus da Lapa impulsionou o transporte de pessoas e 

mercadorias, e, portanto, beneficiou o comércio. Com a melhoria desse último trecho, Igaporã 

foi bastante beneficiado uma vez que se tornou ponto de pouso para viajantes, incrementando 

também as práticas comerciais. Como já foi dito, o propósito de modernidade que abateu a 

elite caetiteense abrangeu os distritos, ao passo que Igaporã, como “um dos maiores e mais 

povoados” recebeu indispensáveis recursos. Em 1948, pela Lei nº 74 de dezembro do mesmo 

ano, a prefeitura abriu crédito para a instalação de iluminação elétrica no Distrito: 

 

Pela presente Lei, fica aberto o credito especial de $ 50.000,00, destinado a 

ocorrer às despezas com o serviço da instalação da iluminação elétrica na Vila 

de Igaporã, deste Município, neste exercício fica o Prefeito autorizado a utilizar 

do credito acima, para o fim indicado.5 

 

 

                                                           
4 De acordo com NEVES a escolha foi “resultante do vocábulo “y-apó-rana, falso igapó, o que parece enchente, 
ou explicam-lhe como YAPORÃ, de y, rio e porá, bonito” (1998, p. 306). O novo nome, faz alusão a 
impressionante beleza dos riachos locais. 
5 Livro de Decretos-Leis (1944-1960). Lei nº Lei de n 74 de 22/12/1948, p. 131-132. 
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É importante ressaltar que no período a verba foi destinada para instalação de luz 

elétrica apenas na sede do distrito. Assim sendo, apenas uma minoria da população foi 

privilegiava pelo recurso, visto que a maior parte ainda residia na zona rural de Igaporã. A 

educação como base primordial para alcançar o progresso, teve atenção por parte da 

administração com a criação de escolas municipais: 

 

Artigo 1°- Cria novas escolas no Município pela presente lei fica criadas sete 

novas escolas primarias municipais, que serão localizadas nos lugares Lagôa 
Grande, de Tamboril, de Distrito de Igaporã; Campo Belo, no distrito de Lagôa 

Real, campos Dos Veaolos, no Distrito da Sedê, Canabrava de Chiquinho 

Ferreira e Olho d´ água do (?), no Distrito de Brejinho, uma no Olho d´agua do 

Arroizinho, neste Distrito de (?), no Distrito de Lagôa Real.6 

 

 

Em pleno desenvolvimento econômico Igaporã, com abrangente área territorial e 

expansão do comércio, se sobressai entre os distritos caetiteenses. No ano de 1951, foi criado 

o cargo de fiscal especial que atuaria somente no âmbito dessa comunidade. Na época, a cidade 

de Caetité possuía um Fiscal Geral, ao qual cabia fiscalizar a sede e ainda dar conta de todos 

os seus respectivos distritos. No entanto, a partir da década de 1950, a administração decidiu 

que Igaporã carecia de um Fiscal Especial. 

 

Atendendo a que Distrito de Igaporã é um dos mais ricos e extensos deste 

Município, abrangendo grande área territorial. Atendendo que a fiscalização 

naquele Distrito, não é eficiente e não corresponde ao que ele, em verdade, pode 

produzir; Atendendo a extensão do seu território fronteiriço, que facilita o desvio 

de mercadoria, e, consequentemente, dos impostos que sobre elas, Incidem;[...] 

Artigo 1° - Fica pela presente Lei, criado o cargo de Fiscal especial, do Distrito 

de Igaporã, deste Município limitando-se as suas atividades.7 

 

Essa decisão pressupõe que o desenvolvimento local gerou dificuldades para a sede 

administrar este distrito. O governo da sede tendo consciência da “riqueza” e da extensão de 

Igaporã, acabou por admitir que a sua fiscalização naquele distrito era ineficiente. Isso se 

registra pelo desvio de mercadorias e sonegação dos impostos. Em outro documento, o Prefeito 

de Caetité pela Lei nº 9 de 27 de outubro de 1947, abre crédito suplementar para diversas 

despesas do Município. De modo geral, cita o custeio de material de consumo e expediente do 

município, o serviço eleitoral, também pago com esse crédito, e outras despesas: 

 

SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICAS 
8.81.4 - Custeio de Obras na Sede.............................. Cr$ 9.000,00 

8.81.4 - Custeio de Obras em Igaporã...................  Cr$ 1.000,00 

8.81.4 - Custeio em Obras em Brejinho....................... Cr$ 800,00 

8.81.4 - Custeio de Obras em Lagôa Real.................... Cr$ 500,00 

8.81.4 - Custeio de Obras em Caldeiras ...................... Cr$ 300,00 

8.85.4 - Custeio de asseio na Sede ............................ Cr$ 2.700,0 (10)8 

                                                           
6 Livro de Decretos-Leis (1944-1960). Lei nº 132 de 18/06/1953, p. 216. 
7 Livro de Decretos-Leis (1944-1960). Lei n 110, de dezembro de 1951, p. 186 - grifos meus. 
8 Livro de Decretos-Leis (1944-1960).  Lei n 9, 27/10/ 1947. p. 40. 
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Observa-se que nesta lista distribuiu os custos dos serviços de utilidade pública, ou 

seja, destinados a atender as necessidades da população. O orçamento destinado a Igaporã é 

o maior entre os demais distritos, inferior apenas ao destinados à própria sede. Nessa 

perspectiva, observa-se que ao tempo que a sede (Caetité) investia maior recurso neste distrito, 

Igaporã também era um dos que mais gerava renda. No entanto, o fato de ser o distrito que 

mais recebia recursos, não significa que estes eram suficientes para suprir as necessidades da 

comunidade. Assim, nos anos finais da década de 1940 a população passou a reivindicar maior 

atenção e implantação de serviços públicos na localidade, o que desencadeou no processo 

emancipacionista. 

 

“Igaporã bem que merece a emancipação”: vicissitudes do processo emancipacionista de 
Igaporã (1948-1960) 

 

O processo de emancipação dos municípios brasileiros se intensificou entre as décadas 

de 1950 a 1970. Salvo que, com a constituição de 1946, os municípios conquistaram maior 

autonomia perante a União: 

 

O Município, passa a ser, literalmente e legalmente, uma das três divisões 

político-administrativas do país, ao lado da União e dos Estados. Os municípios 
ganham em autonomia ao assegurarem o direito de ter seus prefeitos e 

vereadores eleitos pelo povo e, ainda, ao manterem a cobrança de impostos, de 

taxas e de contribuições de melhoria. São regulamentadas, também, as 

intervenções municipais, até então extremamente livres. (PINTO, 2002. p. 07) 

 

 

Vale destacar que, diante das predisposições legais amparadas na constituição e da 

própria legislação do Estado da Bahia, registra-se expansão da criação de municípios baianos, 

o que também é perceptível a nível nacional. Nesse sentido, é necessário observar a conjuntura 

histórica do Brasil a partir dos anos 50, visto que nesse momento o país sofreu intensas 

transformações, sobretudo no que diz respeito ao âmbito econômico, priorizando investimentos 

na indústria e, consequentemente, na modernização: 

 
 

Na Bahia da década de 1950, a “onda modernizante” pode ser detectada a partir 

das práticas políticas do Estado e das articulações das classes dominantes em 

torno do horizonte da modernização. Destaque para as gestões de Antonio 

Balbino (PSD) eleito governador para os anos (1955-1958) e o ex-getulista 

Juracy Magalhães (UDN), que viria a governar a Bahia entre os anos de (1959-
1962) (GÓES, 2013, p. 09). 

 

Essas mudanças tiveram fortes influências na realização de separações distritais e, 

consequentemente, na criação de novos municípios. Segundo o autor Bruno Mendes Góes, que 

fez um importante estudo sobre a emancipação de três distritos de Feira de Santana, no período 

de 1958 – 1962 ocorria nessa região uma “onda emancipatória” (2013). 
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No caso do antigo Bonito, o fenômeno chegou um pouco antes, visto que, principiou a 

investida pela separação do distrito no final da década de 40, quando se registrou a primeira 

tentativa legal de desmembramento com a elaboração do projeto de Lei de 27 de maio de 1948. 

Esse projeto foi assinado pelos Deputados Ladislau Cavalcanti, Osvaldo Pinto de Carvalho, 

Berbet de Castro, Optaciano Oliveira, Antônio Balbino e Augusto Públio e representado pela 

bancada do Partido Social Democrático (PSD)9. 

Os deputados são importantes atores políticos, pois atuavam como mediadores dos 

interesses das comunidades do interior e da capital. Essa participação pode ser analisada de 

uma forma mais profunda a partir das ações do PSD e de seus interesses nesse contexto. De 

acordo com Góes, em Feira de Santana “a criação de novos municípios faria parte do programa 

político do PSD local, atendendo aos interesses dos grupos dirigentes deste partido nos 

distritos” (2013, p. 56). Assim sendo, podemos direcionar a presente discussão para o caso de 

Igaporã, uma vez que também é pela bancada do Partido Social Democrático (PSD), que surge 

o projeto de emancipação. 

Seguindo essa linha de raciocínio, foi possível identificar que em Igaporã havia um grupo 

político local que representava o PSD no distrito. Segundo o senhor Dalmar Fagundes de 

Azevedo10, o grupo era representado pela figura do Dr. João Arcanjo, que tinhas forte influência 

política na época, sendo vinculado ao Partido Social Democrático. Desse modo, observa-se que 

a iniciativa de desmembramento do distrito se deu por meio de alianças partidárias. Para tanto, 

cabe questionar os interesses políticos em voga na defesa desse projeto por parte dos deputados 

acima citados, um aspecto a ser analisado em estudos futuros. 

Foi necessário perscrutar o projeto de Lei, sobretudo para entender as justificativas do 

requerimento a respeito da emancipação. Conforme menciona o documento: “A criação do 

Município de Igaporã, desmembrando de Caetité, atende a um justo anseio de grande 

população daquela vila sertaneja” (NEVES, 1998, p. 323-324). Compreende-se, logo nas 

primeiras linhas, o objetivo de deixar claro que a investida na desvinculação era desejo 

unânime dos moradores de Igaporã. Mas, até que ponto a população estava mobilizada, ou 

mesmo ciente desta investida? 

Em outro trecho, registra-se: 

 

Igaporã, centro de grande produção cerealífera, regular produção algodoeira e 

de intensa atividade pecuarista, é servida pela rodovia tronco Brumado - Caetité 

– Lapa. Bastante populosa e com expressivos índices de civilização e acentuada 

mentalidade municipalista, Igaporã bem que merece a emancipação. (NEVES, 

1998, p. 323-324) 

 

                                                           
9 O Partido Social Democrático teve forte presença no interior da Bahia. Laina Mara Silva faz um estudo 
pioneiro sobre a formação e atuação do partido na região (1930-1933), mais especificamente na Vila de 
Brumado. 
10 Dalmar Fagundes de Azevedo. Entrevista realizada pela autora, em 21/01/2014, Igaporã-BA. 
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“Elevado índice de civilização”, “mentalidade municipalista”... Apesar das justificativas 

pouco consistentes, o projeto foi aprovado em 1953 e transformado na Lei nº 556, de 25 de 

maio do mesmo ano pelo Governador do Estado Régis Pacheco (candidato do PSD), no entanto 

só passa a vigorar no ano de 1954. Recorrendo ao pesquisador Erivaldo F. Neves, entende-se 

que: 

 
A divisão territorial e administrativa do Estado da Bahia, que vigorou de 1º de 

janeiro de 1954 a 31 de dezembro de 1958, pela Lei Estadual nº 628, de 30 de 

dezembro de 1953, criou o distrito de Pajeú do Vento, no município de Igaporã, 

alterando os limites municipais (NEVES, 1998, p. 297). 

 

 

Sobre esse momento, em que ocorreu a divisão territorial e desvinculação do município 

de Caetité, a Sra. Teresa Azevedo recorda-se, que foi algo inesperado, tramado por 

representantes políticos, sem maiores satisfações para a população: 

 
 

Em 1954 houve uma emancipação política aqui relâmpago, eles reuniram, 

fizeram uma votação e seu Orosimbo foi eleito, que era tabelião daqui foi eleito 

entre os grandes, os chefes políticos, foi eleito prefeito. Só que seu Orosimbo 

acho que governou um mês ou dois e o município caiu11. 

 

 

Aqui, pode-se questionar a primeira parte do projeto que afirma ser a emancipação “de 

anseio de grande parte da população da Vila”. Com a aprovação desse projeto, foi instituído o 

distrito de Pajeú do Vento, então pertencente à Caetité. Segundo a “história oficial” do 

Município de Igaporã, essa anexação causou grande descontentamento no povoado de Pajeú 

do Vento. Atentando a relatos de moradores antigos, a comunidade acreditava que seria 

prejudicada com essa vinculação. De tal modo, os fazendeiros de Pajeú do Vento chegaram a 

pensar que com a emancipação e com a nova divisão territorial, poderiam até perder suas 

propriedades. É importante mencionar que o distrito de Pajeú era “base eleitoral e econômica 

de alguns políticos caetiteenses” (NEVES, 1998, p. 298). Portanto, o ideal de criação do novo 

município contrariava, sobretudo, os interesses de políticos locais. 

No que se refere à posição da administração de Caetité, houve imediata rejeição: “A 

autonomia política de Igaporã significava expressivo declínio das rendas municipais de Caetité, 

cuja Câmara de Vereadores, com o apoio do executivo municipal, imediatamente recorreu a 

expedientes jurídicos, na tentativa de sustar a emancipação” (NEVES, 1998, p. 297). 

Para que o processo emancipatório fosse legitimado, era preciso que alguém assumisse 

temporariamente o governo do município. Como relatou D. Teresa Azevedo, em virtude dessa 

“emancipação relâmpago”, o tabelião do distrito, Sr. Orozimbo Ribeiro foi a pessoa indicada 

para assumir o cargo e organizar as eleições. Não se sabe ao certo as razões que envolveram a 

indicação do Sr. Orozimbo Ribeiro, nem suas vinculações políticas e interesses partidários, 

                                                           
11  Maria Teresa Azevedo Brito. Entrevista realizada pela autora, em 23/07/2013, Igaporã-BA. 
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todavia, é possível afirmar que ele era um homem influente no contexto político, caso contrário, 

não teria assumido um cargo tão cobiçado pelos políticos locais. 

No entanto, com a pressão do município de Caetité, que queria anular a emancipação, 

ocorreu em Igaporã a junção das lideranças locais a favor da separação: 

 

Os partidos políticos uniram-se, viabilizando inscrição de chapa única, com a 
candidatura do Major Alípio Cardoso de Souza para prefeito e João Arcanjo 

Filho, Manoel Joaquim de Azevedo, Silêncio Fernandes da Silva, José Antônio 

Fagundes, Edvardes Rodrigues da Silva, Rogaciano Pires Teixeira, Gutemberg 

Cardoso Neves, Waldemar José Fagundes e Jeová Cardoso Ribeiro, para as nove 

cadeiras da Câmara de Vereadores (NEVES, 1998, p. 297). 

 

 

Como se observa, saiu de cena o Sr. Orozimbo Ribeiro e entrou a figura do Major Alípio 

C. de Souza. Conforme o relato de uma das entrevistadas, a saída dele também foi motivada 

por uma denúncia de roubo, “um roubo muito grande e não pôde deixar de ser denunciado”12. 

Nesse momento, Manoel Joaquim de Azevedo aparece apenas como mais um dos que 

compuseram a chapa única das cadeiras da Câmara de Vereadores do novo município. 

Contudo, como se verá no tópico seguinte, ele ficou consagrado como o principal responsável 

pela emancipação de Igaporã, chegando a assumir o primeiro mandato de prefeito exercido de 

forma definitiva, em 1960. O que aconteceu nesse interstício? 

Após, a “emancipação relâmpago” e a instalação do município, em 1955, também sob 

pressão das lideranças políticas de Caetité, em meio às brigas de “deputado que podia mais”13, 

o poder judiciário considerou inconstitucional a lei de criação do município de Igaporã, todavia, 

presume-se que essa decisão foi recorrida em outras instâncias, pois, somente em “7 de 

fevereiro de 1957, executou-se o acórdão do Supremo Tribunal Federal e o extinguiu” (NEVES, 

1998, p. 298). Assim, conforme o mesmo autor, as disputas continuaram e em “14 de agosto 

de 1958, reverteu-se a situação, com a restauração do município”. 

Com a restauração do município, foi necessária nova eleição. Nesta ocasião os grupos 

se dividiram sob a representação de Manoel Joaquim de Azevedo (PR) e Leôncio Fagundes 

(PSD), tendo vencido o primeiro. Nesse momento, as disputas internas foram as principais 

barreiras para a consolidação da emancipação de Igaporã. Em meio a esses embates, a 

restauração do município foi novamente contestada, uma vez que, de acordo com a divisão 

territorial, o distrito de Pajeú do Vento continuava inserido nos limites de Igaporã, o que 

representava percas políticas e econômicas para Caetité. 

 

“Ninguém faz a cama para os outros dormir”: a atuação de Manoel Azevedo no processo 
de emancipação e os primeiros anos da política na cidade de Igaporã 

 

                                                           
12 Maria Teresa Azevedo Brito. Entrevista realizada pela autora, em 23/07/2013, Igaporã-BA.  
13 Maria Teresa Azevedo Brito. Entrevista realizada pela autora, em 23/07/2013, Igaporã-BA.  
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No difícil processo de consolidação da autonomia do Distrito de Igaporã, Manoel 

Joaquim de Azevedo consagrou-se como sustentáculo da emancipação. Assim, este tópico visa 

analisar a atuação desse sujeito na comunidade, enquanto liderança política local, bem como 

a sua participação no processo emancipatório. Manoel Azevedo acabou se tornando o primeiro 

prefeito de Igaporã, depois de tantas disputas judiciais que culminaram na separação definitiva 

do distrito, em 1960. 

Nascido na Vila do Bonito, na casa dos avôs maternos Tertuliano Rodrigues da Silva e 

Angelina da Silva, no dia 08 de junho de 1923, Manoel Joaquim de Azevedo foi o mais velho 

dos 11 filhos de Joaquim Manoel de Azevedo e Maria Angelina da Silva. Era também neto de 

Manoel Pinheiro de Azevedo e Etelvina das Neves. A família era influente e tinha fazenda na 

região do Copiar. A base econômica dessa família foi a criação de gado, além disso, cultivava 

mandioca, algodão e produziam farinha e tapioca que eram negociados com os tropeiros de 

Paramirim. 

Manoel Azevedo teve uma educação tradicional, sendo que as primeiras lições foram 

ensinadas em casa, quando aprendeu a ler e escrever com a mãe Maria Angelina e só mais 

tarde, no ensino regular, frequentou a escola. Segundo informações de sua irmã, Maria Teresa 

A. Brito tinha grande gosto pela leitura, porém, não teve a oportunidade de frequentar um 

curso superior fora da região, mas sempre incentivou os irmãos a estudarem. Ainda jovem, ele 

começou a trabalhar com o tio Florentino Rodrigues da Silva, que era farmacêutico e passou a 

incentivar o sobrinho a apreender a profissão. Com o tempo, aprendeu o ofício e passou a 

manipular medicamentos e até receitar remédios. Naquele período, apesar de não ter o diploma 

era bastante respeitado e procurado pelos moradores da comunidade, carentes de serviço 

público de saúde. 

Mais tarde, Manoel Azevedo fundou uma farmácia por conta própria, uma das poucas 

que existiam no Bonito. Acabou se destacando como uma figura bondosa para os menos 

favorecidos e que não media esforços para ajudar o povo na “hora da doença”, o que o favoreceu 

ao ingressar na política. Em 1943, foi chamado para servir o exército brasileiro na Segunda 

Guerra Mundial, chegando a passar cerca de dois anos em Feira de Santana se preparando, 

porém, com o término da guerra foi dispensado antes de ir a campo. 

Além da influência do tio Florentino, Manoel Joaquim de Azevedo passou a trabalhar 

com o Doutor João Arcanjo, que era um homem abastado e de grande influência política no 

distrito. No ano de 1948, destaca-se uma acirrada disputa política entre o Dr. João Arcanjo e 

o Dr. Franco Fernandes, dois grandes adversários. Registra-se que na época o Dr. Franco 

Fernandes perdeu a disputa sendo apoiado por seu sogro farmacêutico Sr. Clovis vindo de 

Palmas de Monte Alto. De acordo com Maria Teresa Azevedo Brito14: 

 

                                                           
14 Maria Teresa Azevedo Brito. Entrevista realizada pela autora, em 23/07/2013, Igaporã-BA.  
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Dr. Franco perdeu, aí os outros políticos, inclusive Manoel que estava do lado, 

botaram a força Seu Clovis daqui para fora. Botaram a força de chegar a cercar 

a casa do homem. Cercaram a casa. Tudo armado de espingarda, revólver, foice 

e machado. E não deixavam água, comida nenhuma entrar dentro da casa.[...] 

Até quanto seu Clovis não aguentou e se retirou daqui e Manoel estava no meio, 

foi vários dias.15 

 

 

Diante do relato deste episódio, é possível perceber a forte disputa política arraigada 

nas relações de poder em Igaporã. O conflito aqui alcançou outra esfera, que culminou na 

expulsão de uma família inteira do distrito. Nessa briga política, Manoel Azevedo não estava 

envolvido diretamente no confronto com o Sr. Clovis, todavia, as alianças com Dr. João Arcanjo 

foram suficientes para ele participar desta empreitada. No entanto, essa disputa tomou outros 

rumos, pois como ainda relata Maria Tereza Azevedo Brito: “Manoel, estava de cacete armado, 

revolve em punhos, e namorando Olga de lá de dentro da janela”16. No final das contas, Manoel 

Azevedo acabou se interessando por Olga Bastos, filha de Sr. Clovis, com quem posteriormente 

se relacionou e casou. 

Porém, essa relação significou também o rompimento de uma velha aliança com Dr. 

João, que não aceitou de forma alguma: “se você decidir por esse casamento nossa união acaba 

aqui”17. Assim sendo, o matrimônio consistiu não apenas na junção das duas famílias, mas 

em novas alianças políticas que deram uma nova configuração aos grupos do Bonito. Vale 

ressaltar, entretanto, que antes desse acontecimento, ainda em 1951, Manoel de Azevedo, 

ainda influenciado pelo Dr. João Arcanjo, candidatou-se para vereador na câmara de Caetité 

representando o distrito de Igaporã sendo eleito o mais votado da época. 

Uma vez eleito, Manoel Azevedo passou a ser a voz do povo do Bonito, num contexto em 

que já estava em andamento o processo de emancipação de Igaporã. É imprescindível perceber 

que, mesmo antes de se inserir na vida política, ele já mantinha algumas práticas que podem 

ser consideradas como estratégicas para a consolidação da sua liderança. O assistencialismo 

aos mais necessitados, como a prescrição e doação de medicamentos para aqueles que não 

podiam pagar, alimentos e outros favores são exemplos de ações que fizeram um dos depoentes 

chegar a seguinte conclusão: “Ele era um homem bom dava tudo que tinha e não importava”18. 

Nessa perspectiva, identifica-se uma verdadeira prática de favoritismo, pela qual poderia ser 

recompensado. 

Ao analisar a sua atuação enquanto vereador foi perceptível o fato de que Manoel 

apresentou diversos projetos a Câmara caetiteense em prol de benefícios e resolução de 

problemas que assolavam o distrito de Igaporã. Em 17 de dezembro de 1951, o prefeito de 

Caetité aprovou um projeto encaminhado por Manoel Joaquim de Azevedo, que pedia a 

restauração da Rua João Pessoa, uma das principais ruas na Vila de Igaporã: 

                                                           
15 Maria Teresa Azevedo Brito. Entrevista realizada pela autora, em 23/07/2013, Igaporã-BA.  
16 Maria Teresa Azevedo Brito. Entrevista realizada pela autora, em 23/07/2013, Igaporã-BA. 
17 Maria Teresa Azevedo Brito. Entrevista realizada pela autora, em 23/07/2013, Igaporã-BA. 
18 José Calmito Fagundes Ledo. Entrevista realizada pela autora, em 07/02/2013, Igaporã-BA. 
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Parecer 

A comissão abaixo, incumbida de examinar o projeto da Lei n 19, apresentado 

à Câmara pelo vereador Manoel Joaquim de Azevedo e que abre um crédito 

especial de C$ 5.000,00, destinado à restauração do calçamento da rua João 

Pessoa, da Vila de Igaporã, deste Município é de parecer seja aprovado. Pois o 

assunto que encena, é de grande utilidade para o distrito de Igaporã.19 

 

 
Como já foi dito, Manoel Azevedo foi o vereador mais bem votado no período da sua 

primeira candidatura, tendo buscado trazer para o distrito a realização de serviços públicos 

essenciais à população. Em outro documento pesquisado, a petição de Manoel J. de Azevedo é 

para a restauração da principal estrada de ligação da sede com o distrito e com o município de 

Bom Jesus da Lapa. 

 

Pela presente Lei, fica aberto o crédito especial de $ 3.500,00 , destinado a tomar 

uns atoleiros, nos Períodos das chuvas nas estradas de Caetité – Igaporã. Fica 

o Prefeito autorizado a se utilizar do presente crédito especial, para o fim 

indicado. Para o custeio das despesas correntes da abertura do presente crédito, 
serão utilizados os recursos previstos pela Lei n 140, de 22 de Dezembro de 

1948, [...]. Parecer: Somos de parecer seja o projeto de Lei n 22, endereçado à 

Câmara, pelo Vereador Manoel Joaquim De Azevedo, a que abe o crédito especial 

de $ 3. 500,00 na estrada de Caetité – Igaporã.20 

 

Nestas condições, Manoel Azevedo foi tecendo sua carreira política. Segundo Teresa 

Azevedo: “ele queria ver Igaporã se desenvolver”21 e, de fato, para que isso acontecesse era 

necessário alcançar maior autonomia. 

Quando em 1954 é aprovada a lei nº 556, de 25 de maio de 1953, que concede a primeira 

emancipação a Igaporã, Manoel Joaquim de Azevedo ajudou a compor as cadeiras da Câmera 

para vereadores do novo município. Como já foi dito, nesta época as lideranças locais 

superaram as desavenças para fortalecer a representatividade do município num momento em 

que Caetité estava na briga judicial para reverter a emancipação. 

Nesse cenário de reviravoltas, a Lei nº 1.030, de 14 de agosto de 1958, restituiu o 

município de Igaporã sendo que o decreto decidiu que uma nova eleição deveria se realizada 

no ano seguinte. Na referida eleição, Manoel Joaquim de Azevedo se candidatou a prefeito pelo 

PR, vencendo seu adversário Leôncio Fagundes de Oliveira, candidato do PSD, partido pelo 

qual foi apresentado o projeto de emancipação. 

Conforme relata Maria Tereza Azevedo: “Era de disputa muito grande, a família de 

Leôncio Oliveira, uma família potente, que era a família de Gameleira, e Manoel era mais 

simples era só o povo de Igaporã. E Manoel foi eleito com uma frente estúpida de votos”22. 

                                                           
19 Livro de Decretos-Leis (1944-1960).  Lei nº 105, de 17/ 12/ 1951. p. 182.  
20 Livro de Decretos-Leis (1944-1960). Lei nº109, de 10/ 12/ 1951. p. 185.  
21 Maria Teresa Azevedo Brito. Entrevista realizada pela autora, em 23/07/2013, Igaporã-BA. 
22 Maria Teresa Azevedo Brito. Entrevista realizada pela autora, em 23/07/13, Igaporã-BA. 
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No entanto, mesmo com a realização da eleição no ano de 1959 e a posse do gestor 

municipal, os políticos de Caetité continuaram recorrendo no intuito de invalidar a 

emancipação, visto que o distrito de Pajeú do Vento continuava nos domínios do município 

desmembrado. Assim, a justiça mais uma vez considera inconstitucional a emancipação de 

Igaporã. 

Em virtude disso, Manoel Azevedo decidiu ir ás últimas instâncias, no Rio de Janeiro, 

para que o distrito retomasse a categoria de município. Dona Teresa Azevedo, sua irmã, que 

acompanhou de perto o acontecimento, relembra que: 

 

Manoel saiu daqui em 1960 e voltou em 1961. No Rio de Janeiro, ele ficou um 

ano. Ele não entregou a prefeitura, presta atenção! Era eu, Eliel, viu, que 

respondia muito por essa prefeitura e Zé Antoninho. Por que ele viajou e deixou 

as pessoas que era empregada ai [...] eu me recordo que tudo, qualquer coisa 

que agente tinha que fazer, reunia nós três para poder cumprir as leis e não 
deixar faltar nada. Eu me recordo que o dia em que Manoel saiu daqui ele disse: 

Olha gente, panha machado, foice, não pega arma de fogo e nem faca. panha 

machado, foice facão e enxada e fica na frente da prefeitura para Caetité não 

pegar a prefeitura.23 
 

 

Nota-se que até esse momento, mais de dez anos após a aprovação do primeiro projeto 

de emancipação de Igaporã, o município ainda não havia se consolidado. Sendo prefeito, 

quando a emancipação foi novamente revogada, Manoel Azevedo viajou para o Rio de Janeiro 

com o intuito de apelar e conseguir uma decisão favorável e definitiva. 

A respeito da vitória de Caetité, em 1959, foi possível concluir que também existia uma 

disputa interna entre as lideranças de Igaporã de modo que tudo isso dificultou ainda mais a 

consolidação da independência do distrito. “A política, inveja. Leôncio não pôde ser eleito, esse 

povo começou a fazer intriga, [...], esse povo reuniu todo mundo, foi fazer política de intriga e 

Deputado que pode mais. Foram os próprios daqui, Gameleira que derrubou”24. Diante deste 

testemunho, sugere-se que havia uma trama política feita pela oposição inconformada com o 

fato de Manuel Azevedo ter assumido a Prefeitura de Igaporã. 

Nesse contexto, a depoente ressalta a intervenção dos Deputados que, como já foi dito, 

tinham grande influência no processo emancipatório e maior poder sobre as decisões. 

Atentando-se ao fato de que a oposição local, representada por Leôncio Fagundes e pelo grupo 

apoiado pelo PSD, partido que conseguiu a aprovação do primeiro projeto, em 1948, é 

importante analisar o fato de que este grupo, ao perder as eleições, tenha feito um movimento 

contrário a emancipação. 

Quando se atenta a afirmação “quem derrubou foi Gameleira”, percebe-se a influência 

dos disputados “redutos eleitorais” das comunidades rurais. No entanto, a emancipação de 

Igaporã atingiu, nesse momento, uma nova esfera. Não dependia apenas do jogo de interesses 

                                                           
23 Maria Teresa Azevedo Brito. Entrevista realizada pela autora, em 23/07/13, Igaporã-BA. 
24 Maria Teresa Azevedo Brito. Entrevista realizada pela autora, em 23/07/2013, Igaporã-BA. 
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dos políticos locais. Em 1960, o distrito atendia as exigências legais para alcançar a autonomia. 

Nessa perspectiva, a administração de Caetité se viu impossibilitada de interromper o processo 

de emancipação que, mais cedo ou mais tarde, seria concretizado. Conforme discute Erivaldo 

Neves: 

 

[...] representantes de Caetité propuseram aceitar a emancipação de Igaporã, 
desde que o distrito de Pajeú do Vento, base eleitoral e econômica de alguns 

políticos caetiteenses, permanecesse vinculado ao seu município. O acordo 

resultou na Lei Estadual nº 1.308, de 1º de setembro de 1960, restaurando 

definitivamente o município de Igaporã, “constituído de um único distrito”, e 

fixando o prazo de 180 dias para a posse do prefeito e vereadores a serem eleito, 

com seus mandatos até 7 de abril de 1963. (1998, p. 298) 

 

 

É nesse momento que Manoel Azevedo consagra-se na história política do município. 

Em virtude dessa Lei, foi promovida uma nova eleição e ele concorreu como candidato único. 

De fato, como pretendia, Manoel Azevedo conseguiu retornar à Igaporã com a emancipação 

definitiva, ocupando o cargo de primeiro gestor da cidade. A respeito desta gestão José Calmito 

Fagundes Ledo25 afirma: 

 

Manoel era um homem muito bondoso, muito caridoso, você tá entendendo? Ele 

dava tudo, não estava nem aí com as coisas [...], mas mesmo assim ele deixou 

coisas importantes no município de Igaporã, por exemplo: o sistema de 

abastecimento de Igaporã que vinha do Salgado, foi feito na época. Deixou, por 

exemplo, o primeiro Posto de Saúde de Igaporã. E aí, mas teve essa grande 

contribuição por fazer, por ajudar a fazer a emancipação política do município, 

seu Manoel foi uma figura importante para Igaporã e muito sabido, 

extremamente sabido.26 

 

 

Nas primeiras linhas deste depoimento, o entrevistado traça, grosso modo, o perfil 

político de Manoel Azevedo, sugerindo que “ele era um homem caridoso” o que pode justificar 

o carisma que mantinha com a população “dava tudo, não estava nem aí com as coisas”, o que 

pressupõe uma política de favoritismo e clientelismo27. Sobre o mandato pós-emancipação, 

Manoel Azevedo buscou trazer para o município os serviços públicos básicos que a população 

tanto carecia, como Posto de Saúde e abastecimento d´água. Assim, ao refletir sobre a 

participação de Manoel Azevedo na emancipação política de Igaporã, conclui-se que esse difícil 

processo de consolidação foi marcado por disputa de interesses e, consequentemente, conflitos 

entre os adversários políticos locais e quiçá estaduais. 

Desse modo, não se pode deixar de questionar os interesses do próprio Manoel Azevedo, 

também descrito como um homem “muito sabido, extremamente sabido”. Diante da sua 

carreira política como vereador do distrito, Manoel Azevedo conseguiu fazer valer a 

                                                           
25 José Calmito Fagundes Ledo. Entrevista realizada pela autora, em 07/02/2013, Igaporã-BA. 
26 José Calmito Fagundes Ledo. Entrevista realizada pela autora, em 07/02/2013, Igaporã-BA 
27 De acordo com SILVA “o clientelismo político se constitui como sendo uma ação de trocas de favores. Os 
principiais benefícios seriam o voto, a lealdade política e a reciprocidade” (2008, p. 17). 
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emancipação do município e alcançar o cargo de prefeito. Quando questionado sobre tais 

interesses e a projeção de Manoel Azevedo, Calmito Fagundes reitera: “ninguém faz a cama 

para os outros dormir”, sugerindo que nesta briga pela autonomia da comunidade, Manoel 

Azevedo já tinha planos para liderar a cidade, como de fato aconteceu. Manoel Azevedo não 

apenas conseguiu “fazer a emancipação política”, mas também se fez a partir desta, contando 

com rompimentos e alianças político-partidárias que contribuíram para tal realização. 

Portanto, a atuação de Manoel Azevedo no município de Igaporã não se encerra com o 

seu último mandato, visto que na eleição de 1964 ele lançou a esposa como candidata a 

prefeita, que concorreu justamente com o Dr. João Arcanjo. Dessa vez, Olga Bastos saiu 

vitoriosa, assim Manoel Joaquim de Azevedo conseguiu chegar ao poder e soube desenvolver 

estratégias tanto para permanecer nele, quanto para perpetuá-lo. 

 

Considerações finais 

 

Conforme analisado neste trabalho, a emancipação do município de Igaporã (1948-

1960) se consolidou após um difícil processo de autonomia política e administrativa, 

influenciado pela conjuntura nacional entre as décadas 1950 e 1970, período em que se 

registra um grande número de separações distritais. No caso do Estado da Bahia percebemos 

a atuação do Partido Social Democrático (PSD). Ao investigar estudos a respeito do fenômeno 

em outros distritos baianos, identificamos a existência de um movimento de criação de novos 

municípios, sobretudo no governo de Antônio Balbino (1955- 1958) e posteriormente de Juracy 

Magalhães. Ao analisar o contexto local e o fato de Igaporã representar uma parcela 

significativa das rendas de Caetité, compreendemos a grande resistência que envolveu tal 

desvinculação. Além de ser fonte de renda, a comunidade também era populosa e foi palco de 

fortes disputas políticas de lideranças locais. Foi possível perceber que o projeto de emancipar 

Igaporã, não foi apenas “um grande anseio da população daquela Vila Sertaneja”, que a 

princípio assistiu à “emancipação relâmpago”, mas, sim, parte de um jogo de interesse de 

políticos influentes da região e “dos deputados que podiam mais”. 

Nessa conjuntura, Manoel Joaquim de Azevedo se destacou, tecendo sua carreira 

política a partir do assistencialismo que o tornou uma figura popular. Sendo “um homem 

extremamente sabido” não hesitou em agradar a comunidade “dando tudo que podia”. 

Diante das fontes analisadas, Livros de Decretos-leis, Projeto de Lei, e testemunhos 

orais, foi possível entrecruzar informações perceber a dinamicidade do processo de 

emancipação em estudo bem como as dificuldades de sua legitimação. Portanto, este artigo 

cumpriu o propósito de analisar esse processo a partir das relações de poder existentes, ao 

mesmo tempo em que demonstrou a necessidade de aprofundar essa discussão em estudos 

vindouros. 
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Resumo: A pesquisa discute a respeito da comunidade negra rural de Helvécia, que encontra-
se localizada na atual região extremo Sul da Bahia, formada no pós abolição por ex-escravos 
da antiga colônia Leopoldina, composta por imigrantes europeus, suíços e alemães que se 
valiam da força de trabalho de africanos escravizados e seus descendentes nas suas plantações 
de café. A formação dessa colônia foi possível por intermédio do decreto de concessão de terras 
a estrangeiros europeus não portugueses assinado em 25 de Novembro de 1808 por D. João 
VI, que retomava antigas prática da coroa portuguesa, adotadas ainda no início da colonização 
de suas terras conquistadas na América, caracterizada pela doação de terras a particulares do 
reino, contudo a partir deste decreto indivíduos de outras nacionalidades também podiam 
beneficiar-se dessa prática, sob o critério de formação de colônias agrícolas, destinadas a 
produção de itens para subsistência, e que operassem unicamente com trabalhadores livres, 
contudo a colônia Leopoldina descaracterizou os critérios anteriormente estabelecidos, 
tornando-se uma rica zona agrícola, tendo sua maior expressão na produção de café para 
exportação, e utilizando-se exclusivamente do trabalho escravo africano. A história de Helvécia 
é arquitetada principalmente através da oralidade, e as narrativas tecidas pelos moradores da 
comunidade são frutos dos reflexos da memória passada no presente. A comunidade conserva 
praticas correlacionadas as antigas comunidades das senzalas, mas nota-se ainda que o fazer 
cultural na localidade é fruto de um processo de mesclas culturais sendo bastante matizada. 
Encontramos em Helvécia pontos importantes para a discussão dos conceitos e categorias que 
são caros a pesquisa: trânsitos culturais; conexões; mediações; comunidades negras. Pessoas 
da comunidade de Helvécia constituem sujeitos desta pesquisa, que se desenvolve a partir dos 
relatos orais, pesquisas bibliográficas e análise de documentos que garantiram ao espaço o 
título de comunidade remanescente quilombola. 
 
Palavras-chave: Memória; Escravidão; Comunidades negras. 
 
 
 
Introdução 

 

 

A pesquisa desenvolve-se tendo como locus a comunidade negra de Helvécia, situada no 

extremo Sul do Estado da Bahia. O distrito de Helvécia é pertencente ao município de Nova 

Viçosa, antiga Vila Viçosa, formada durante a segunda metade do século XVIII, seguindo o 

projeto de Dom José I, e que fora colocado em prática durante o período pombalino (1750-

1777), como uma política de povoamento e expansão da antiga Capitania de Porto Seguro 

(CANCELA, 2012, p. 169). 

As terras da atual comunidade negra rural de Helvécia, precisamente na primeira 

metade do século XIX, integrava a composição da colônia Leopoldina, criada em 1818, quando 

através de um decreto D. João VI concedia a estrangeiros europeus de diversas nacionalidade, 
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possessões de terras em sesmarias para a formação de colônias agrícolas, assegurando a 

colonização das regiões ainda não povoadas. 

A localização do então distrito de Helvécia, traz-nos algumas especificidades que 

corroboram com a intencionalidade da pesquisa. Investigar como a memória da escravidão 

interfere na construção identitária dos grupos que compõem a comunidade “quilombola” de 

Helvécia, uma vez que a referida comunidade, encontra-se na região que um dia integrou uma 

colônia, formada por europeus de outras nacionalidades que não a portuguesa. 

Durante muito tempo, um dos maiores anseios da do governo português, em relação a 

sua colônia na América batizada de Brasil, foi a ocupação dos espaços ainda “desocupados” 

visto toda sua vastidão territorial, evidentemente que esta constatação, passava por um 

pressuposto eurocêntrico e etnocêntrico, que não levava em consideração os grupos indígenas 

que habitavam em toda a costa brasileira, e também nos Sertões, ou seja, os lugares mais 

afastados, mata a dentro, no território da colônia. 

Em uma perspectiva de uma História comparada, Holanda (2014, p. 113-142) traçará 

os caminhos percorridos pelas coroas iberos europeias, em suas terras conquistadas no além 

mar, Holanda chamará de “semeador” e “ladrilhador”, os diferentes percursos apreendidos por 

portugueses e espanhóis, entretanto, a historiografia recente, evidencia que muito mais do que 

“semear” e “ladrilhar”, os trânsitos empreendidos pelas coroas portuguesas e espanholas, 

promoveram um misto de trocas, construções e reconstruções. 

É compreendendo a importância dos conceitos e categorias, e entendendo que sem eles 

torna-se impossível a feitura da história, que buscou-se pensar, metodologicamente o tema 

proposto para esse artigo sob a luz dos conceitos e categorias escolhidos para a construção do 

corpo teórico da pesquisa: trânsitos culturais; conexões; mediações; comunidades negras e 

identidade. 

Para discutirmos assuntos referentes a colonização do Brasil e a implantação de 

colônias estrangeira utilizamos as obras de Cancela (2012), Carmo (2010), Holanda (2014), 

Lyra (1982), para fazermos referência as comunidades negras constituídas no pós abolição fez 

se uso da obra de Arruti (2006), Domingues e Gomes (2013), Gomes (2009), bem como a 

documentação concedida pela Fundação Cultural Palmares que trata do reconhecimento de 

Helvécia enquanto comunidade remanescente quilombola. 

 

O projeto colonizador no sul da província da Bahia  

 
 
A conexão intercontinental empreendida por portugueses e espanhóis no século 

XVI fomentou experiências e trocas culturais até então desconhecidas, e 

permitiu a circulação de pessoas num mundo repleto de novos sentimentos, 

sabores e técnicas. As coroas católicas promoveram a presença de europeus em 

solo tropical africano, em terras do mundo asiático e do novo mundo americano 

(IVO, 2008, p. 180). 
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Ao iniciar a narrativa trazendo aquilo que fora elucidado por Ivo (2012, p. 180) revela-

nos o caráter em que a pesquisa se desenvolverá. As viagens marítimas empreendidas por 

portugueses e espanhóis, propiciaram encontros anteriormente impensáveis, tais encontros 

evidenciam como as fronteiras das “quatro partes do mundo” eram permeáveis, possibilitando 

encontros e misturas não só físicas como culturais. 

A respeito destas misturas, Holanda (2014, p. 77) sinaliza a facilidade com que os 

portugueses, despidos de qualquer “orgulho de raça” misturavam-se com outros povos, e 

especificamente no Brasil, com os grupos indígenas que aqui já estavam, afim de promoverem 

uma maior e melhor fixação, o que vale ressaltar que este não era um acontecimento esporádico 

na América portuguesa e nem na América espanhola. 

Durante muito tempo a coroa portuguesa buscou incentivar a ocupação da vastidão do 

território de sua colônia na América, nos primórdios do período colonial, essa política 

caracterizava-se pela doação de terras, em forma de sesmarias aos vassalos da corte 

portuguesa, desta maneira “o sistema de donatarias foi utilizado ao longo da experiência 

colonial portuguesa como um recurso para a colonização de regiões em que o Estado 

monárquico não possuía condições de povoar e beneficiar diretamente” (CANCELA, 2012, p. 

98). 

Em 1818, o sul da província da Bahia foi espaço para conexões e trânsitos de pessoas 

diversas, uma vez que houve uma circulação maciça de alemães, suíços, franceses e africanos, 

movidos por um projeto colonizador e de organização de uma produção agrícola família por 

parte do governo português. Embora a coroa fosse portuguesa, as fronteiras não eram 

impermeáveis, e essa constatação fica ainda mais evidenciada ao passo que a utilização das 

fontes disponíveis sobre o período, revelam que o próprio governo português incentivou e 

financiou a vinda de imigrantes europeus para a formação das colônias e ocupação dos locais 

ainda despovoados em suas possessões do além mar.  

Essa foi uma tentativa aspirada pelo governo português durante quase todo século XIX, 

atrair não apenas os imigrantes europeus como também aspiravam a instalação de suas 

indústrias, bem como suas contribuições na tentativa de europeizar a colônia, que ainda 

contava com pontos totalmente “despovoados”1, como assim era o Sul da Província da Bahia 

(LYRA, 1982). 

Foi a partir de 1818 que as primeiras sesmarias começaram a ser doadas para a 

composição das colônias que seriam principalmente colônias agrícolas como defendido pelo 

decreto de D. João VI em 1808. Além da doação dos grandes lotes de terra outro decreto 

sancionado por D. João VI gerava muitas outras vias favoráveis para a formação de tais 

colônias agrícolas por colonos europeus, o decreto visava à criação de um fundo de ajuda 

financeira paga pelo governo aos imigrantes que desejassem se estabelecer no país. “O governo 

                                                           
1 A partir de uma visão etnocêntrica, não se levava em consideração as populações indígenas que habitavam 
nestas regiões. Ver principalmente: Cancela (2012) e Paraíso (1994). 
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pagaria as despesas da viagem, daria subsídios nos primeiros tempos e os isentaria de 

impostos por um período de dez anos” (CARMO, 2010, p. 13-14). 

Segundo Jones (2014, p. 10) existia neste decreto intenções que iam para além do desejo 

de ocupação das áreas ainda inalcançadas, evidenciava-se um desejo de branqueamento 

populacional, não perdendo de vista o desejo de lucratividade, indicando a intenção do governo 

de Portugal em promover o povoamento aumentando com isso a produção agrícola em áreas 

ainda “desocupadas” seguidas por uma substituição da mão-de-obra escrava africana, por 

trabalhadores livres e brancos. 

Essa aspiração do governo português efetivou-se, e a presença de pessoas distintas no 

Sul da província da Bahia configurou-se como espaço de (re)encontros, trocas e misturas. A 

mobilidade existente nestes espaços, fomentou práticas econômicas e religiosas distintas dos 

demais espaços, a heterogeneidade presente nestas regiões reelaborou e propiciou nascimentos 

e trocas entre aqueles que circulavam por estes espaços. Para a colônia Leopoldina vieram 

colonos alemães e suíços, as terras da colônia destacaram-se pela grande produção de café, o 

que lhes conferiram maior notoriedade dentre as demais colônias, instituídas a partir de 1808 

“e a decorrente maior referência nas fontes administrativas” (CARMO, 2010, p. 15). 

Da agricultura familiar a colônia Leopoldina transformou-se em uma grande produtora 

de café, fato este que a tornou distinta das outras colônias, e aqui especificamente ocorreu 

uma série de descumprimentos daquilo que havia sido estabelecido com o decreto de 1808. A 

utilização de mão de obra escrava nesses espaços, garantiram sua notoriedade e aumento na 

produtividade, principalmente na cultura do café. 

A Colônia Leopoldina apresentou “vida própria”, criando seus próprios sistemas de 

organização do trabalho, tornando-se um conjunto de fazendas bem abastadas 

economicamente, não obstante aos valores do que era produzido pela terra, existia o valor das 

“peças humanas”, indivíduos escravizados, sendo estes em muitos momentos considerados a 

principal riqueza dos seus senhores.  

 

Comunidades negras e os desafios de uma construção identitária 

 
Como visto anteriormente, a composição da Colônia Leopoldina era bastante 

diversificada, uma compilação de aproximadamente 38 fazendas que dispunham em suas 

lavouras do trabalho escravo (LYRA, 1982, p. 26), refletindo que o espaço era palco para 

vivencias e experiências de pessoas vindas de diferentes partes do mundo. Dentre as fazendas 

das colônias, destaca-se a propriedade do Sr. João Martinho Flach, a quem pertencia a fazenda 

batizada de Helvetia, denotando a origem Suíça de seu proprietário. 

A comunidade negra de Helvécia, localiza-se exatamente na faixa de terra que 

compunha a fazenda Helvetia, isso justifica talvez os alinhavos que existem entre a comunidade 

e a antiga Colônia Leopoldina, lugar marcado pela vivencia de europeus e predominantemente 
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da população negra que ali serviram como mão de obra escrava, o que se reflete na 

predominância da população negra no tempo presente na localidade (GOMES, 2009, p. 55). 

Helvécia estando localizada dentro do espaço que um dia integrou uma colônia 

composta por europeus de diversas nacionalidades, nos oferece a possibilidade de discutir 

como as comunidades negras rurais tem se organizado na atualidade, demostrando desta 

maneira como vem se processando a construção das identidades tanto individuais como 

coletivas. 

Verifica-se em Helvécia que suas práticas culturais, a maneira como os moradores do 

espaço lidam com a terra, e até mesmo a fonética das palavras, estão associados aos seus 

antepassados, oriundos das senzalas da antiga Colônia Leopoldina, fato este que fora utilizado 

por agentes internos e externos à comunidade, ao iniciarem um processo de busca por 

reconhecimento como comunidade de remanescentes quilombolas. 

 
Em atenção ao oficio PRM/IOS/BA nº 702/2000, informo a vossa Senhoria, que 

foi aberto no âmbito desta Fundação processo administrativo, referente ao 

reconhecimento da Comunidade Negra Rural de Helvécia, localizada no 
município de Nova Viçosa/BA, nos termos do Art. 68 do ADCT e Arts. 2015 e 

2016 da CF/88.2 

 

 

O pedido de reconhecimento como comunidade remanescente de quilombo foi enviado 

em 23 de outubro de 2004, assinado por membros da Associação e Comunidade Afro (ACA), 

sendo o pedido concretizado no ano seguinte, quando no uso de suas atribuições legais o então 

presidente da Fundação Cultural Palmares emitiu a Certidão de auto reconhecimento ao 

distrito como remanescente quilombola. 

Levando em conta todas estas prerrogativas, buscou-se compreender quais elementos 

fizeram do distrito de Helvécia, comunidade constituída após o fim do trabalho escravo no 

Brasil, receber da Fundação Cultural Palmares a titulação de comunidade “remanescente 

quilombola”. Segundo Leite (2008, p 966) falar de quilombos e dos quilombolas é também nos 

dias de hoje, falar de uma luta política, por um lado, e de uma reflexão científica em processo 

de construção, por outro. E isso deixa claro que buscar reconhecimento para uma comunidade 

majoritariamente negra faz parte do campo de resistência política e cultural, embora os agentes 

opressores sejam outros, eles não deixaram de existir no pós-abolição. Neste processo o uso 

político da memória constitui-se um instrumento fundamental no processo de construção de 

uma identidade individual e coletiva dos grupos que entregam as comunidades negras 

(LUCENA, 1999, p. 23). Desta maneira o movimento quilombola é também percebido como 

símbolo de movimentos sociais. 

                                                           
2 Oficio N.º 1104/2000 – PRES/GAB /FCP/MinC. Datado de 11 de outubro de 2000. O oficio é parte integrante 
da documentação cedida em forma de cópia pela Fundação Cultual Palmares, de todo o processo para o 
reconhecimento de \Helvécia como Comunidade Remanescente Quilombola. 
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Para Leite (2008, p. 966) pode-se compreender os quilombos como unidades de apoio 

mútuo, uma vez que durante todo o período colonial e imperial, as fugas e formações de 

agrupamentos constituía uma forte oposição ao sistema escravista, retomando a ideia do 

escravo negro como sujeito e protagonista de sua história e não como objeto como eram 

entendidos pelos seus “dominadores”, e pela forma como foram tratados durante muito tempo 

na historiografia brasileira. 

Sobre os quilombos no Brasil e suas abrangências, diferentes estudos e discussões vêm 

acontecendo. Essa questão tem ganhado importante espaço na representação das lutas de 

“afrodescendentes”, sendo os quilombos considerados no período colonial de escravidão uma 

das principais formas de resistência de africanos e seus descendentes. Os quilombos ganham 

também novos significados atualmente, constituindo deste modo “um símbolo no processo de 

construção e afirmação social, política, cultural e identitária do movimento negro 

contemporâneo no Brasil” (DOMINGUES; GOMES, 2013, p. 10). 

Discutir na contemporaneidade as questões referentes aos antigos quilombos, e a luta 

das atuais comunidades negras, leva-nos a um diálogo com as mudanças empregadas na nas 

novas conceituações e compreensão das expressões “quilombo” e “quilombola”. Caso o leitor 

retome apenas a conceituação dada por intermédio do Conselho Ultramarino para a definição 

do que seriam os quilombos, de certo se apropriaria de uma forma muito estática de perceber 

o surgimento ou recriação deste movimento que se constituiu como um dos maiores símbolos 

de resistência contra a escravidão. 

Rediscutir o conceito de quilombo é também abrir um leque de possibilidades para a 

compreensão dos elementos que oportunizam no tempo presente, comunidades negras se auto 

afirmarem como sendo remanescentes de quilombo. Sobre esse termo Arruti (2006, p. 84) diz 

que no At. 68 da CF de 1988 a expressão “remanescentes” surge com a intenção de resolver as 

questões de continuidade ou descontinuidade com o passado histórico, como se as relações de 

parentesco com os antepassados dos quais estes são descendentes não fossem suficientes, 

surge então como um desejo de encontrar traços do passado no presente destas comunidades. 

Passado este, que nem sempre é rememorado com prazer, pelo contrário, nota-se em muitos 

casos e principalmente em espaços reconhecidos como “remanescentes quilombolas” essas 

titulações geram problemas e debates internos, uma vez que estar associados ao passado de 

escravidão não é algo confortável para alguns integrantes dessas comunidades negras.  

A comunidade negra rural de Helvécia, torna-se um locus de pesquisa, com a intenção 

de compreender, como se desenvolveu as atividades colonizadoras e formação de colônias 

agrícolas no Sul da província da Bahia durante a primeira metade do século XIX, entendendo 

que a Colônia Leopoldina, não era matizada, com uma população bastante diversificada, o que 

nos leva a entender que estes espaços sediaram encontros de práticas “culturais” bastante 

diferentes. 
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O processo por reconhecimento quilombola da comunidade negra rural de Helvécia 

gerou algumas fissuras, demostrando que o processo iniciado pela Associação Quilombola de 

Helvécia e posteriormente garantido pela Fundação Cultual Palmares não foi algo consensual 

para todos os grupos que integram a comunidade, uma vez que alguns moradores 

desconhecem a ressignificação do conceito de quilombo, além de que auto definir-se quilombola 

diz respeito a uma apropriação da identidade negra, e identificar-se enquanto “quilombola” é 

também aproximar-se de todo o estigma vivenciado por negros e negras ao longo de todo o seu 

fazer social. Neste sentido, a memória coletiva desenvolvida por moradores e moradoras da 

comunidade de Helvécia revelam reconhecer-se cidadão  “helveciano” não significa ao mesmo 

passo se reconhecer como remanescente quilombola. 

 

Considerações finais 

 

O estudo que se desenvolve, busca encontrar nos acontecimentos colonizadores, 

ocorridos no Sul da Província da Bahia, durante o século XIX, elementos que revelem as 

mobilidades, permeabilidades e trânsitos culturais, nos encontros entre europeus de diferentes 

nacionalidades, e africanos, que ocuparam estes espaços, buscando compreender na 

atualidade, de que maneira são desconstruídas, construídas ou até mesmo reconstruída, as 

identidades dos grupos que compõem a comunidade negra rural de Helvécia. 

Os antigos quilombos da época colonial nem de longe foram espaços estáticos ou 

inteiramente fechados, pelo contrário, eram espaços mestiçados, que não abrigaram apenas 

negros fugidos, como também índios e brancos. Portanto, torna-se de fundamental importância 

que as comunidades negras da atualidade, não sejam vistas como espaços de reprodução de 

uma nova África, mas que possam ser percebidas como espaços matizados, fomentadores de 

trocas, misturas e trânsitos culturais. 

Helvécia não foi constituída enquanto comunidade quilombola a partir da ideia primária 

de quilombo, mas sim da ressignificação do termo. Essa ressignificação possibilitou que 

espaços como Helvécia, em que quase a totalidade de sua população é constituída por pessoas 

negras, que por sua vez, têm traços culturais associados às comunidades oriundas das 

senzalas, iniciassem uma busca por reconhecimento que lhes garantissem a preservação das 

terras, nas quais estão intimamente ligados.  

Toda essa aproximação com a “cultura” negra, fez com que alguns moradores com apoio 

de pessoas externas à comunidade, iniciassem a busca por reconhecimento. Esse 

reconhecimento deveria estar pautado no direito constitucional, que garante que as terras de 

uma comunidade remanescente quilombola, sejam demarcadas e tituladas. Ainda assim, não 

foi consenso no núcleo da comunidade. Muitos moradores rejeitam a proposta e a ideia de 

Helvécia ser “quilombo” uma vez que o termo traz à tona questões que alguns membros da 

comunidade preferem silenciar. 
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Resumo: Este artigo suscita à importância de se aproximar os docentes da rede municipal de 
ensinos de Caetité1 e a necessidade de implementação da Lei 10.639/2013. Fazemos uma 
análise a partir do olhar dos professores e estudantes, relacionando o papel da escola e as 
questões de memória, história, ancestralidade e identidade. Diante do exposto, buscamos 
mapear a repercussão da Lei 10.639/03 e a inserção da história e cultura afro-brasileira e 
africana nas escolas municipais de Caetité, buscando compreender de que forma a Secretaria 
Municipal de Educação tem implementado a temática e como os professores estão atuando nas 
salas de aula da educação básica. Para tanto, fez-se necessário sondar se os(as) professores(as) 
e gestores(as) da rede municipal de ensino tiveram acesso à Lei 10.639 e às Diretrizes 
Curriculares para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana; identificar as ações que a Secretaria municipal de educação 
tem feito para implementar a referida lei no currículo escolar da educação básica, compreender 
o papel atribuído à Lei tanto pela secretaria, como pelos(as) professores(as) pesquisados(as), 
caracterizar o perfil dos professores, que atuam na rede municipal, em relação à escolarização 
e à auto identificação étnico racial e apontar dificuldades/facilidades que o docente encontra 
para abordar a temática em sala de aula. 
 
Palavras-chave: Identidades; Práticas Docentes; Currículo. 
 
 
 

Introdução 

 

Não temos dúvidas que a escola é uma grande responsável para o reconhecimento e a 

valorização do povo negro nos diversos espaços da sociedade brasileira, a partir da inserção 

dos Artigos 26-A e 79-B, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), como 

veremos a seguir: 

 

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 

particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-
Brasileira. 

 

§ 1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o 

estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a 

cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 

resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política 

pertinentes à História do Brasil. 

                                                           
1 O município de Caetité localiza-se na região da Serra Geral, Centro Sul Baiano, na Microrregião de Guanambi. 
Sua área é de 2.442.895 km² com uma população de 52.166 habitantes, distante 757 km de Salvador, capital 
do estado da Bahia, Brasil 

mailto:rjpinto@uneb.br
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Analisando essas alterações na LDB, percebemos que é clara a determinação. A temática 

deve ser inserida no conteúdo programático oficial e não necessariamente como uma disciplina 

nova como muitos profissionais da educação pensaram assim que a Lei foi sancionada; mas, 

nas disciplinas já existentes de maneira a desconstruir a história, muitas vezes, contada na 

escola e contida nos livros didáticos em que o povo negro aparece na grande maioria, como 

sujeitos inferiores e, portanto, menos importantes que os brancos na formação da sociedade 

brasileira. Na avaliação de cada sistema a discussão tomaria a proporção definida na estrutura 

curricular pertinente ao sistema adotado. 

Após a publicação da Lei 10.639/03, o Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou 

o parecer CNE/CP3/2004, que instituiu as Diretrizes Curriculares para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana a 

serem executadas pelos estabelecimentos de ensino de diferentes níveis e modalidades, 

cabendo aos sistemas, no âmbito de sua jurisdição, orientar e promover a formação de 

professores e professoras e supervisionar cumprimento das referidas diretrizes. 

Entretanto, temos consciência de que a sociedade brasileira tende a fazer vista grossa 

ainda hoje, aos muitos casos que tomam, por exemplo, espaço na mídia nacional, mostrando 

o quanto ainda é preciso lutar para que todos recebam uma educação igualitária, que 

possibilite desenvolvimento intelectual e emocional, independentemente do pertencimento 

étnico-racial do aluno. Com isso, os profissionais da educação permanecem não 

compreendendo em quais momentos suas atitudes diárias acabam por cometer práticas 

favorecedoras de apenas parte de seus grupos de alunos e alunas (CAVALLEIRO, 2006).  

Nesse sentido, percebemos que o silêncio da escola sobre as dinâmicas das relações 

raciais tem permitido que se transmitam aos alunos uma pretensa superioridade branca, sem 

que haja questionamento desse problema por parte dos profissionais da educação e envolvendo 

o cotidiano escolar em práticas prejudiciais ao grupo negro. Silenciar-se diante do problema 

não apaga magicamente as diferenças; ao contrário, permite que cada um construa, a seu 

modo, um entendimento, muitas vezes estereotipado do outro que lhe é diferente.  

Esse entendimento acaba sendo pautado pelas vivências sociais de modo acrítico, 

conformando a divisão e a hierarquização raciais. Alguns princípios devem nortear a escola a 

fim da garantia dos direitos às crianças e jovens brasileiros e da verdadeira inserção dos 

coletivos populares nas políticas públicas para o exercício da cidadania. 

O primeiro princípio, consciência política e histórica da diversidade, deve conduzir à 

igualdade básica da pessoa humana como sujeito de direitos; à compreensão de que a 

sociedade é formada por pessoas que pertencem a grupos étnico-raciais distintos, que possuem 

cultura e história próprias, igualmente valiosas e que, em conjunto, constroem, na nação 

brasileira, sua história; ao conhecimento e à valorização da história dos povos africanos e da 

cultura afro-brasileira na construção histórica e cultural brasileira; à superação da 

indiferença, injustiça e desqualificação com que os negros, os povos indígenas e, também, as 
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classes populares às quais os negros, no geral, pertencem, são comumente tratados; à 

desconstrução, por meio de questionamentos e análises críticas, objetivando eliminar 

conceitos, ideias, comportamentos embasados pela ideologia do branqueamento, pelo mito da 

democracia racial, que tanto mal fazem a negros e brancos; à busca de pessoas em particular, 

de professores não familiarizados com a análise das relações étnico-raciais e sociais com o 

estudo da história e cultura afro-brasileira e africana, das informações e dos subsídios que 

lhes permitam formular concepções não baseadas em preconceitos e construir ações 

respeitosas; ao diálogo, via fundamental para o entendimento entre diferentes, com a finalidade 

de negociações, tendo em vista objetivos comuns, visando a uma sociedade justa.  

O segundo princípio, fortalecimento de identidades e de direitos, deve orientar para o 

desencadeamento do processo de afirmação de identidades, da historicidade negada ou 

distorcida; o rompimento com imagens negativas forjadas por diferentes meios de 

comunicação, contra os negros e os povos indígenas; os esclarecimentos a respeito de 

equívocos quanto a uma identidade humana universal; o combate à privação e violação de 

direitos; a ampliação do acesso a informações sobre a diversidade da nação brasileira e sobre 

a recriação das identidades, provocada por relações étnico-raciais; as excelentes condições de 

formação e de instrução, que precisam ser oferecidas, nos diferentes níveis e modalidades de 

ensino, em todos os estabelecimentos, inclusive os localizados nas chamadas periferias 

urbanas e nas zonas rurais 

 

História e Cultura Africana e Afro-Brasileira 

 

Sabemos que a educação tem sido entendida como um direito social e um processo de 

desenvolvimento humano. Como pode ser observado nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), a educação escolar corresponde a um espaço sociocultural e institucional, responsável 

pelo trato pedagógico do conhecimento e da cultura. Sendo assim, estaríamos, segundo 

CAVALLEIRO (2006), trabalhando em solo pacífico, porque universalista. Mas, na realidade, 

as práticas educativas, que se pretendem universalistas, isto é, iguais para todos, acabam 

sendo as mais discriminatórias. Daí a luta histórica dos movimentos sociais, e, de maneira 

específica, a dos movimentos negros brasileiros por uma sociedade mais justa e uma educação 

que valorize cada sujeito, inclusive o negro, sempre excluído da história (ou incluído de maneira 

estereotipada) e da cultura deste país. 

Várias Leis foram sendo sancionadas tendo em vista impedir o racismo na sociedade 

brasileira, pois até então, no campo educacional, só tínhamos de concreto os PCN que tratam 

da pluralidade cultural, mas, por se tratar de um parâmetro e não de uma Lei, não obrigou 

ninguém a inserir a temática na sala de aula. Nesse sentido, Lopes (2008) afirma que os PCN 

valorizam os saberes locais na medida em que se coloca como ponto de partida para a 

assimilação do patrimônio cultural da humanidade, mas tratam as diferenças culturais como 
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diferenças psicológicas, desconsiderando os aspectos sociológicos. Sendo assim, os PCN 

procuram homogeneizar, garantir uma equidade social e mascaram as desigualdades 

econômicas, sociais e culturais das crianças.  

Só em janeiro de 2003, com a aprovação da Lei 10.639, que alterou a Lei de Diretrizes 

e Bases da educação Nacional, nº 9394/96 para incluir no currículo oficial a obrigatoriedade 

da temática História e Cultura Afro-brasileira e Africana, é que se assinala, segundo 

CAVALLEIRO (2006), a intenção do estado brasileiro em eliminar o racismo e a discriminação 

racial nas escolas. Porém, sabemos que uma lei não implica necessariamente uma mudança 

de práticas historicamente constituídas de desvalorização da história e da cultura do povo 

negro nas salas de aula. E, mesmo no caso de se inserir a temática, sabemos que o enfoque 

dado pelos professores pode até reforçar ainda mais a situação de exclusão do povo negro do 

sistema oficial de ensino. Cury (2002, p. 8) afirma que “[...] o contorno legal indica 

possibilidades e limites de atuação, os direitos, os deveres, proibições, enfim, regras. Tudo isto 

possui enorme impacto no cotidiano das pessoas”. Conhecer as Leis é, segundo o autor, como 

acender uma luz numa sala de aula escura, cheia de carteiras, mesas e outros objetos, “As 

Leis acendem uma luz importante, mas elas não são todas as luzes. O importante é que um 

ponto luminoso ajuda a seguir o caminho” (CURY, 2002, p. 8). 

Como a educação constitui-se um dos principais mecanismos de transformação na vida 

de um povo, é papel da escola, de forma democrática e comprometida com a promoção do ser 

humano e de sua integralidade, estimular a formação de valores, hábitos e comportamentos 

que respeitem as diferenças e as características próprias de grupos sociais e minorias. Ou seja, 

a educação é essencial no processo de formação de qualquer sociedade e abre caminhos para 

a ampliação da cidadania (BRASIL, 2004). 

Diante do exposto, buscamos mapear a repercussão da Lei 10.639/2003 e a inserção 

da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas municipais de Caetité, buscando 

compreender de que forma a Secretaria Municipal de Educação tem implementado a temática 

e como os professores estão atuando nas salas de aula da educação básica. Para tanto, fez-se 

necessário sondar se os(as) professores(as) e gestores(as) da rede municipal de ensino tiveram 

acesso à Lei 10.639 e às Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações Étnico-Raciais 

e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; identificar as ações que a 

Secretaria municipal de educação tem feito para implementar a referida lei no currículo escolar 

da educação básica, compreender o papel atribuído à Lei tanto pela secretaria, como pelos(as) 

professores(as) pesquisados(as), caracterizar o perfil dos professores, que atuam na rede 

municipal, em relação à escolarização e à auto identificação étnico racial e apontar 

dificuldades/facilidades que o docente encontra para abordar a temática em sala de aula. 

Além das respostas para essas questões, também nos propomos, a apresentar os 

resultados parciais da proposta de intervenção que estamos realizando em uma das escolas da 

rede, objetivando sensibilizar os professores sobre a importância de trabalhar a temática na 
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sala de aula e construindo estratégias e instrumentos para essa ação. Em um texto organizado 

em três partes distintas e complementares. No primeiro momento, realizamos uma breve 

reflexão sobre a Lei 10.639/2003, cujos princípios destacados nas diretrizes curriculares 

instituídas sobre a temática nos ajudam a compreender as práticas históricas e sociológicas, 

que, por muitos anos, vêm criando e reproduzindo, nas escolas, um perfil único do povo 

brasileiro. No segundo momento, apresentamos dados de uma pesquisa descritiva, realizada 

com professores e membros das equipes gestoras das escolas da rede municipal de Caetité 

sobre a repercussão e execução da referida Lei. No terceiro momento do texto, registramos a 

nossa proposta de intervenção para implementação da temática na sala de aula. 

É importante destacar que a nossa proposta de pesquisa e de intervenção também está 

alicerçada na metodologia da pesquisa-ação por ser um método de pesquisa - que agrega 

diversas técnicas de pesquisa social - com as quais se estabelece uma estrutura coletiva, 

participativa e ativa no nível da captação da informação; requer, portanto, a participação das 

pessoas envolvidas no problema investigado. Esse método pressupõe ênfase à análise das 

diferentes formas de ação.  

Os temas são limitados ao contexto da pesquisa com base empírica, voltando-se para a 

descrição de situações concretas e para a intervenção orientada em função da resolução dos 

problemas efetivamente detectados na coletividade (THIOLLENT, 1986). 

A pesquisa-ação é uma estratégia metodológica da pesquisa social, na qual existe ampla 

e explícita interação entre o pesquisador e as pessoas envolvidas na situação investigada.  A 

pesquisa não se limita à ação; pressupõe um aumento do conhecimento e do “nível de 

consciência” das pessoas ligadas à situação e do próprio pesquisador. Ou seja, na pesquisa 

descrita neste artigo, a pouca compreensão sobre a Lei 10.639/2003 ou seu desconhecimento 

em algumas escolas da rede municipal de ensino possibilitaram a execução de um projeto de 

intervenção, de longo prazo, sobre a temática. É importante destacar, também, dentro desse 

contexto da pesquisa, que a relevância do estudo de temas decorrentes da história e cultura 

afro-brasileira e africana não se restringe à população negra; ao contrário, dizem respeito a 

todos os brasileiros, uma vez que devem educar-se enquanto cidadãos atuantes no seio de uma 

sociedade multicultural e pluriétnica, capazes de construir uma nação democrática (BRASIL, 

2004). É essa perspectiva de construção de uma sociedade plural e que respeite a diversidade 

que estamos tentando construir em conjunto com alunos e professores da escola na qual 

desenvolvemos o referido projeto. 

 
 

Experiências a partir de 2009: Literatura infantil e produção de materiais didáticos – 
uma proposta de intervenção 
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A realidade apresentada pela pesquisa aponta um avanço nas discussões da temática 

no município de Caetité, como também demonstra as lacunas da implantação da Lei 

10.639/2003 como disciplina.  

O município implantou a partir de 2007 a disciplina História e Cultura Afro-Brasileira 

e Africana (HAB) na grade curricular do Ensino Fundamental II, no intuito de atingir, mesmo 

que inicialmente, os três princípios definidos pelas diretrizes curriculares: consciência política 

e histórica da diversidade; fortalecimento de identidades e de direitos, ações educativas de 

combate ao racismo e a discriminações.  

A princípio os professores apontaram a falta de debate acerca da criação da disciplina 

sem envolvimento dos docentes e principalmente pela falta de formação para lidar com a 

temática, apesar de a disciplina ser lecionada prioritariamente por docentes com formação em 

Licenciaturas das Ciências Humanas, como História e Geografia. A maioria dos docentes não 

se identificam como afrodescendentes, não se sentem preparados para atuar com a disciplina 

e eram do sexo feminino. Elementos estes que foram identificados a partir de questionário 

aplicado em todas as unidades de Ensino Fundamental II, com professores e gestores destas 

unidades. 

Identificamos uma dificuldade na atuação das escolas quando da distribuição da carga 

horária, pois muitos professores só lecionam HAB para completar sua carga horária, 

demonstrando total descomprometimento com a temática. A disciplina faz parte da estrutura 

curricular do Ensino Fundamental II, com apenas uma aula semanal, que muitos assumem 

por falta de opção. 

Os docentes assinalaram a dificuldade de material didático para trabalhar na disciplina, 

como livros didáticos, fontes de pesquisa, vídeos, jogos e outros, bem como a necessidade de 

formação para os mesmos. Em contrapartida, constatamos o esforço da Secretaria Municipal 

de Educação em formar parcerias para oferecimento de formação continuada na área com 

instituições renomadas como a Secretaria Estadual de Educação, Universidade do Estado da 

Bahia e Ministério da Educação, e outros.   

A proposta de intervenção idealizada pela gestão de educação do município pautou-se 

em três perspectivas a partir do resultado da análise resultante do questionário de entrevistas. 

A primeira perspectiva de atuação é a formação dos professores em História e Cultura 

Afro-brasileira e Africana com o objetivo de sensibilizá-los sobre a importância de se trabalhar 

a temática em suas atividades didáticas cotidianas para a construção da cidadania (por meio 

do projeto Formação Continuada: formação de professores em História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana em Caetité – BA) e a segunda perspectiva é a construção e o acesso a 

materiais didático-pedagógicos (por meio do projeto intitulado Produção de materiais didático-

pedagógicos para o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana em Caetité-BA), 

como, por exemplo, jogos, que irão contribuir para a realização de situações de aprendizagem 

relacionadas à temática para facilitar o trabalho com os alunos nas salas da escola, onde o 
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projeto está sendo realizado. Apesar de saber da existência dos materiais didáticos sobre a 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, como os materiais que o MEC produziu via 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) os professores 

declaram não saber da existência desse tipo de material e se acomodam diante do desafio de 

utilizá-los. As próprias Diretrizes sobre a Lei não chegaram às escolas municipais. E a terceira 

perspectiva é de atuação direta com os alunos, desenvolvendo atividades de sensibilização e 

construção da identidade a partir da literatura infantil (por meio do projeto A Bonequinha 

Preta), visitas as comunidades quilombolas do município, oficinas de Contação de Histórias 

em parceria com a Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Casa Anísio Teixeira e da Equipe 

da coordenação Pedagógica do município. 

A pesquisa analisada no item anterior possibilitou reafirmar, em nosso contexto, a 

necessidade de nossa Universidade tentar iniciar um caminho de diálogo sobre a temática 

dentro das escolas públicas. Atualmente, já podemos considerar um aumento na produção do 

conhecimento sobre as questões afro-brasileiras nas instituições públicas de nível superior, 

mas sabemos que apenas um pouco de tudo isso chega de forma concreta às escolas regulares. 

Diante disso, com a proposta de sensibilizar, inicialmente, um grupo de professores 

para a temática, a Secretaria de Educação implantou o projeto em uma das escolas da rede, 

Escola Municipal Vinte e Cinco de Dezembro. A escolha de uma única escola se deve ao fato 

do município possuir cerca de vinte e três comunidades negras, sendo treze certificadas pela 

Fundação Palmares como Comunidade Remanescente de quilombolas e ser a única que possui 

uma unidade escolar dentro da comunidade e de possibilitar a realização de uma ação longa e 

duradoura com um mesmo grupo de professoras. A escola indicada pela Secretaria de 

Educação, situa-se na Comunidade de Sambaíba e existe há mais de vinte anos. A instituição 

funciona nos horários da manhã e tarde e, com turmas da educação infantil e ensino 

fundamental I e durante a noite com programa de Alfabetização de Jovens e Adultos (TOPA). 

No ano de 2012, data principal de execução de nossos projetos, a escola possuía cinco 

professores, três funcionários e setenta e oito alunos matriculados. 

A instituição possui uma infraestrutura pequena, com apenas três salas de aula, um 

espaço com poucos livros; um laboratório de informática, uma cantina, banheiros e sala de 

direção. Em relação aos equipamentos, os quadros são de giz e, em toda a instituição, só existe 

uma TV, um DVD, um vídeo, um retroprojetor e um aparelho de som.  

O público-alvo é composto de cinco professoras que atuam na educação infantil e 

fundamental, nos dois turnos, um gestor, uma auxiliar de serviços gerais e uma merendeira e, 

consequentemente, seus respectivos alunos. Para a realização do projeto, as professoras 

ficaram reunidas em uma sala da própria instituição conosco (coordenadoras do projeto) e com 

a coordenadora da área de estudos, com atividades e discussões a respeito da temática 

“História e Cultura Afro-Brasileira e Africana”, enquanto os alunos permaneceram em suas 

salas realizando atividades relacionadas à temática. É importante destacar que todo o material 
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didático e pedagógico, construiu-se em conjunto com os graduandos de História que fazem 

parte do projeto. Para a execução das oficinas, nós disponibilizamos uma cópia para a escola, 

no intuito de possibilitar sua utilização por todos os professores.  

 

Considerações finais 

 

Diante da especificidade do tema abordado, é necessária uma reflexão mais prolongada 

e sistematizada sobre o papel, que nós, professores e gestores, de todos os níveis de ensino, 

deveremos construir junto com os nossos alunos, sobre o nosso país e sobre o nosso povo. O 

respeito à diversidade e as diferenças vão além de um problema escolar, porém, é a escola o 

local com maior capacidade de empreender alternativas de solução, ou ao menos, de 

diminuição dessa desigualdade. A partir da pesquisa realizada, foi possível perceber que 

muitos professores e membros das equipes gestoras, da rede municipal de Caetité, acreditam 

que a Lei 10.639/2003 tem sua importância no combate ao preconceito e à discriminação em 

sala de aula e que abordar a temática se faz necessário para valorizar, resgatar nossa história, 

nossa raiz africana e, assim, promover a inclusão social.  

As iniciativas da rede municipal ainda não são efetivas e nem atingem todos os 

professores da rede, restringindo-se aos professores de história em momentos pontuais da 

formação continuada. Uma das grandes dificuldades reveladas pelos professores pesquisados 

é que, além de em sua formação inicial na universidade esse tema não ter sido abordado, pelo 

menos, sistematicamente, é a real falta de material didático que aborde a História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana nas escolas municipais de Caetité.  

De fato, não se pode negar a importância da temática História e cultura Afro-brasileira 

e Africana na sala de aula e sua repercussão na sociedade brasileira. Reafirmamos mais uma 

vez que, sem a escola, seria impossível reverter o racismo. Já dizia Nelson Mandela “[...] 

ninguém nasce odiando ninguém, nós aprendemos a odiar e achar que as pessoas valem 

menos. Se nós aprendemos a odiar, podemos desaprender, e o espaço escolar é essencial para 

essa desaprendizagem”.  

A partir dos resultados obtidos, principalmente, no que se refere a nossa iniciativa de 

trabalhar a temática em uma escola dentro da Comunidade Quilombola de Sambaíba, 

inicialmente, poderá contribuir para ampliar essa discussão. A sensibilização dos professores 

e a tomada de consciência pela existência do tema já é um passo importante para essa 

construção. Assim, acreditamos que a nossa proposta de intervenção pode ser ampliada e 

atender o maior quantitativo da rede municipal que for possível, por meio de formações 

continuadas não só para professores de história, mas também para todos os níveis da educação 

básica. Esperamos, assim, contribuir, mesmo que minimamente, para o desenvolvimento de 

políticas públicas que garantam a inclusão efetiva da história e cultura africana e afro-

brasileira, a formação de cidadãos conscientes de sua história e cultura e consequentemente, 
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para a redução das desigualdades sociais e educacionais existentes pelo menos em nossa 

cidade. 
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Resumo: O panorama atual da educação brasileira analisada a partir das transformações 
ocorridas nas últimas quatro décadas, marcadas pela crise do capitalismo e pela onda 
neoliberal que abarcou o mundo, reflete claramente a atuação de um Estado em reforma que 
recuou em políticas públicas e avançou enquanto Estado máximo para o capital. Convergindo 
com os planos de avanços econômicos e de superação da crise no Brasil, principalmente a 
partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, foram implementadas diversas ações no 
campo da educação superior que buscaram atender a uma tendência mundial de 
mercantilização da educação. Diante desse cenário e como resultado dessas ações, percebe-se 
que o ensino superior brasileiro foi comprometido em suas possibilidades de atuação. 
Orientado e supervisionado segundo os princípios mercantis, gerencialismo e produtivismo, foi 
adequado à nova tendência neoliberal ao corroborar com o pragmatismo necessário para 
legitimar a participação do mercado no desenvolvimento de serviços públicos. Nesse sentido, 
considerando a expansão do ensino superior apoiada em práticas mercantis instituídas com 
as legislações formuladas e aprovadas a partir da Reforma do Estado nos anos de 1990, que 
inclusive desobriga a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, previstas na 
Constituição Federal de 1988, verificamos que o desafio assenta-se na análise das condições 
que a educação superior tem sido ofertada nestes estabelecimentos e qual a participação dos 
mesmos no desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação.  
 
Palavras-chave: Democratização do ensino superior; Mercantilização; Neoliberalismo. 
 
 

O panorama atual da educação brasileira analisada a partir das transformações 

ocorridas nas últimas quatro décadas, marcadas pela crise do capitalismo e pela onda 

neoliberal que abarcou o mundo, reflete claramente a atuação de um Estado em reforma que 

recuou em políticas públicas e avançou enquanto Estado máximo para o capital. 

Convergindo com os planos de avanços econômicos e de superação da crise, 

principalmente a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, foram implementadas 

diversas ações no campo da educação superior brasileira que buscaram atender a uma 

tendência mundial de mercantilização da educação, onde a mesma deixa de representar um 

direito social para se caracterizar enquanto um serviço comercial ou como uma mercadoria, 

como constata Sguissardi (2015).  

A exemplo de ações que reforçaram a visão mercantilista no campo educacional, no 

ano de 1997, foram instituídos os decretos n. 2.207 e 2.306 que estabeleceram que as 

mantenedoras das instituições do ensino superior privadas estivessem submetidas ao regime 

de legislação mercantil. O Decreto nº 2.306/1997 regulamentava que: 

 
Art. 1º. As pessoas jurídicas de direito privado, mantenedoras de instituições 

de ensino superior, previstas no inciso II do art. 19 da Lei nº 9.394, de 20 de 
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dezembro de 1996, poderão assumir qualquer das formas admitidas em direito, 

de natureza civil ou comercial e, quando constituídas como fundações, serão 

regidas pelo disposto no art. 24 do Código Civil Brasileiro. Art. 7º. As 

instituições privadas de ensino, classificadas como particulares em sentido 

estrito, com finalidade lucrativa, ainda que de natureza civil, quando mantidas 

e administradas por pessoa física, ficam submetidas ao regime da legislação 

mercantil, quanto aos encargos fiscais, parafiscais e trabalhistas, como se 

comerciais fossem,equiparados seus mantenedores e administradores ao 

comerciante em nome individual. (BRASIL, 1997). 

 
 

Tal alteração representou claramente o avanço das práticas neoliberais no campo da 

educação superior associando-a a economia de mercado, sendo, ainda, ampliada no ano de 

2007 a partir da abertura de capital na bolsa de valores para as Instituições de Ensino Superior 

(IES) privadas. Sguissardi (2015) ao tratar sobre o tema apresenta que 

A edição desses decretos, em 1997, vai desencadear um movimento sem 

precedentes de mudança estatutária e de regime administrativo do conjunto das 

IES privadas de 1997 a 1999: neste ano, segundo dados do Censo da Educação 

Superior do Inep, as IES particulares, com fins de lucro, já eram 58% do total 

de 905 IES privadas ou 48% do total de 1.097 públicas e privadas. Passados 

mais 11 anos, em 2010, as IES privadas particulares ou privado-mercantis já 
eram 77,8% e, hoje, possivelmente ultrapassem 80% das cerca de 2.400 IES do 

país. Como se observa, a mercantilização da educação superior no país, após 

esse passo jurídico, não irá mais deter-se. (SGUISSARDI, 2015, p. 874) 

 
 

Nessa perspectiva, as IES privadas passaram a representar um importante segmento 

econômico com expressiva atuação no mercado financeiro, inclusive com financiamento 

público através da venda de vagas ao Estado por meio do Programa Universidade para Todos 

(Prouni) e Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) que representaram 

uma política focal de democratização do ensino superior como apontado por Sguissardi (2015) 

ao afirmar que 

 
O Estado, tendo ideológica e operacionalmente dificuldade de apostar no 

investimento maciço na educação superior, tem buscado, via políticas focais de 

curto alcance – Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de 

Financiamento Estudantil (Fies), em especial –, garantias de alguma igualdade 

de condições de acesso (2015, p. 869).  

 
 

A expansão do acesso por meio de políticas focais apresenta-se como uma tentativa do 

Estado, em resposta às lutas de movimentos sociais, de difundir um discurso de igualdade de 

oportunidades às camadas mais populares, mas que amparada nas práticas e tendências 

neoliberais e mercantilistas, acabam por completar uma estratégia que apenas reforça a 

intenção principal de reformulação do Estado. É, também, nessa ação de financiar as IES 

privadas que se verifica um Estado máximo para o capital, onde a lógica mercantil está por 

trás da ampliação do acesso ao ensino superior. Corroborando com essa ideia, França (2017) 

apresenta que “A educação superior privada tornou-se uma mercadoria mais atrativa aos olhos 
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dos mercados financeiros e de múltiplos bancos investidores que desejavam maximizar seus 

lucros por meio da valorização dos ativos na bolsa de valores” (2017, p. 105). 

 As estratégias utilizadas pelo Estado para expansão do ensino superior amparados em 

práticas mercantis não ficaram restritas às IES privadas, mas foram desenvolvidas nas 

públicas, principalmente, por planos que buscavam a ampliação das vagas sem considerar a 

real necessidade de investimento em estrutura e pessoal, como foi verificado através do 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI), instituído com o Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007 e a Universidade Aberta do 

Brasil (UAB) amparada pelo Decreto n. 5.800 de junho de 2006.  Silva Júnior (2017), em estudo 

realizado na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), apresenta que os planos de 

implementação da ampliação das vagas na universidade através do REUNI e da UAB 

representou a precarização e intensificação do trabalho docente uma vez que a partir da visão 

gerencial e produtivista foi estabelecida a ampliação de cursos e vagas sem ampliar a quadro 

de servidores, professores e técnicos, e sem os investimentos necessários em infraestrutura. 

 Nas IES públicas o cenário de expansão do acesso, assim como nas privadas, 

percorreu um caminho que gerou muitos questionamentos, reforçando que a intencionalidade 

da ação não se constituiu com a visão da educação como direito, mas como mercadoria. Essa 

ideia é percebida inclusive quando na instituição pública verifica-se o processo de produtivismo 

acadêmico que transforma o conhecimento em matéria. Nessa visão o professor pesquisador, 

com ênfase aqui para a pós-graduação, passa a buscar resultados comercializáveis para seus 

produtos numa corrida acadêmica que passou a adotar um novo modelo de gestão voltado para 

práticas mercantis, como aborda Silva Júnior:  

 
Embora a produção de conhecimento seja de natureza imaterial, seu 

financiamento, tempos e controles para sua realização são impostos pelo setor 

produtivo, e o produto de sua pesquisa aplicada será de pronto incorporado à 

instituição privada, tornando o seu trabalho e o resultado dele (a produção de 

conhecimento) imaterial, porém, comercializável. Esta é uma das razões pelas 

quais as corporações multinacionais, mais do que as de capital nacional, têm-

se aproveitado de nossas universidades. (SILVA JÚNIOR, 2017, p.193) 

 
 

Em um viés semelhante aos exemplos já mencionados aqui, situa-se a expansão da 

educação à distância (EAD) como resultado da abordagem econômica nas IES públicas e 

privadas, principalmente, quando se busca atender à necessidade de formação de profissionais 

nos moldes do mercado e em um formato de educação que consiga contemplar uma demanda 

que exige mais rapidez e eficiência nos resultados, onde entendemos esses resultados como 

instrumentalização do trabalhador. Silva Júnior, ao tratar sobre a EAD, observa sobre a 

adequação desse formato de educação para atender as demandas de um novo mercado. 

 
A sociedade atual tornou-se o lugar do efêmero, nas muitas dimensões da vida 

humana. A forma de viver tem mudado em ritmo contínuo, constante e 

acelerado, impondo mudanças rápidas de sociabilidade, de qualificação para 
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vida produtiva e para o consumo. A prestação serviços é feita por telefonia, 

internet e de forma descentralizada em âmbito mundial. Nunca na história do 

capitalismo a economia permeou tanto a cultura (aqui entendida como modo de 

vida), o que faz a educação acompanhar o mesmo ritmo e seguir a mesma 

racionalidade. (SILVA JÚNIOR, 2017, p. 115) 

 
 

Diante desse cenário e como resultado das ações implementadas nesse período, 

percebe-se que o ensino superior brasileiro foi comprometido em suas possibilidades, 

restringindo sua atuação, que passou a atender uma demanda mercantil, representando uma 

adequação à nova tendência neoliberal que estabelece que “a maciça participação do mercado 

na promoção de serviços de interesse público, a exemplo da saúde e da educação, é expressão 

das permanentes metamorfoses da reprodução e da acumulação capitalista” (ARAÚJO, 2016, 

p. 94). 

Juçara Vieira (2016) ao tratar sobre a educação estabelece uma reflexão que busca 

diferenciar o entendimento do direito à educação da educação como direito. Nessa abordagem, 

a autora apresenta que o direito à educação possibilita ao indivíduo o acesso a um bem ou um 

valor, enquanto que na outra concepção a educação deve ser entendida como princípio 

fundante da sociedade, logo extensivo a todos. Nesse sentido, a autora aborda sobre a relação 

intrínseca da educação com o direito e reforça a importância do papel do Estado na ampliação 

de políticas que atendam a todos.  

De encontro a essa visão firmam-se os ideais neoliberais que incentivam o processo de 

mercantilização do campo educacional e a diminuição da atuação do Estado através das 

políticas públicas resultando no comprometimento da relação educação e direito. A visão 

mercantilista da educação foi um processo que, segundo Barroso (2005), ocorreu como 

resultado aos planos neoliberais que estabeleceram o encorajamento do mercado por meio de 

uma lógica estritamente econômica. Nesse sentido, e seguindo uma lógica mundial, o objetivo 

central para o campo educacional passou a ser a articulação entre o mercado da educação com 

o mercado do emprego, representando o fortalecimento do capital e recuo da intervenção do 

Estado. 

Assim, considerando a expansão do ensino superior1 apoiada em práticas mercantis 

instituídas com as legislações formuladas e aprovadas a partir da Reforma do Estado nos anos 

de 1990, que inclusive desobriga a existência da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa 

e a extensão, previstas na Constituição federal de 1988, verificamos que o desafio assenta-se 

em analisar em quais condições a educação superior tem sido ofertada nestes estabelecimentos 

que foram submetidos à lógica mercantil e qual a participação dos mesmos no desenvolvimento 

da pesquisa e da pós-graduação. 

                                                           
1 Dados do INEP (2013) indicam que no ano de 2011 72,4 % das matriculas na Educação Superior foram 
registradas em estabelecimentos particulares. 
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Apoiando-se na defesa de se formar um indivíduo para o mundo, com visão crítica, 

infere-se quanto ao dever de a IES percorrer o caminho que aprimora e busca a ampliação da 

educação superior de maneira que permita condições de formação diferenciada aos sujeitos 

que nela estão matriculados, não devendo, portanto, estarem limitadas apenas à formação do 

indivíduo para o mercado de trabalho, mas para o mundo do trabalho. 

Nesse contexto, em que o ensino superior público e privado tem sido ofertado, é 

possível perceber que o caminho que a educação superior tem percorrido compromete aspectos 

que são necessários para a manutenção de uma educação que preza pela qualidade do ensino, 

pesquisa e extensão. A visão mercantilista adotada no campo educacional demonstra a 

tendência em fortalecer a perspectiva mercadológica em detrimento da ampliação da educação 

como um direito.  

Para Sguissardi (2015) nas últimas décadas foi feito um esforço visando a expansão 

quantitativa da educação sem considerá-la como um direito público, apenas como uma 

mercadoria. Assim, enquanto a política de expansão das IES for estruturada, por um lado 

através de políticas que fortaleçam e financiam as instituições privadas e por outro, através de 

planos que ampliam o número de vagas nas públicas sem o devido planejamento e aporte 

financeiro o cenário de mercantilização do ensino superior tenderá a seguir o seu curso sem 

impedimentos ou embates e consequentemente aprofundando as desigualdades de acesso e 

permanência neste nível de formação. 

A mercantilização inserida na educação gera implicações que afetam diretamente na 

qualidade do ensino, alterando inclusive o perfil do estudante, que passa a ser determinado 

não pelo desejo da formação do indivíduo, mas pela necessidade de aceitação do mercado de 

trabalho. O estudante passa a buscar pela vaga no curso que se apresente com maiores 

possibilidades de empregabilidade e geração de renda  

Com a ideia central baseada na formação para o mercado, deixa-se de considerar a 

importância do ensino associado à pesquisa e extensão, impactando na formação do aluno. 

Essa mudança no cenário da educação configura um desafio real para o ensino superior, sendo 

necessário vencer as barreiras impostas pelo neoliberalismo buscando a ampliação do acesso 

sem causar o comprometimento da qualidade do ensino e do desenvolvimento da pesquisa e 

pós-graduação. 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo discutir o crime sexual de defloramento, tendo como 
fonte os processos crimes disponíveis no Arquivo Público Municipal de Caetité. Embora seja 
um crime sexual contra os corpos femininos, ao analisar os processos, percebemos a 
preocupação social no que diz respeito a “honra masculina”. Em uma sociedade patriarcal, 
machista e moralista as mulheres são jogadas a margem e se tornam personagens secundárias, 
isso ocorre na maioria dos autos criminais, entre ser vítima e ser ré a linha é tênue. Desse 
modo, o trabalho possibilita repensarmos o quão essa estrutura tenta proteger a honra 
masculina numa tentativa de brindá-la. Sendo assim, reflexões sobre gênero, corpo e 
sexualidade serão potencializadas, levando em consideração o crime e o meio em que ocorriam, 
as personagens e suas trajetórias, o contexto social e toda essa estrutura que existe para 
oprimir, subjugar e condenar as mulheres e os seus corpos. 

 
Palavras-chave:  Defloramento; Crime; Honra. 
 
 
 

Diversas são as camadas de análises responsáveis pela discussão pautada na diferença, 

a propósito de corpo, gênero e sexualidade no Alto Sertão da Bahia. Na análise dos processos 

crimes vários recortes são possíveis. Essas discussões flexibilizam e abalam a rigidez de um 

olhar destreinado para a heterogeneidade, uma vez que, se bem problematizadas, interferem 

na percepção de como a sociedade era projetada e quais eram os moldes a serem seguidos. 

Sendo assim, dentro desse espaço geográfico que se intitula “Alto- sertão” como nos elucida 

Neves (1889), faço o recorte para a cidade de Caetité, localizada no sudoeste da Bahia a 634 

Km de Salvador, capital do Estado. Repito ainda que, quando me refiro a Caetité estou fazendo 

referência à comarca, pois há processos de toda a região que pertenciam a mesma. 

  
 

A noção de espaço implica na compreensão das relações sociais, tanto 

conflituosas quanto consensuais nele desenvolvidas e permite entender os 

modos de vida com todos os encontros e desencontros e as diversas formas que 

lhe interpretam. (NEVES, 1998, p. 50) 

 

 

Na obra História da sexualidade, de Michael Foucault (1988), verifica-se ainda o regime 

de experiência da sexualidade, ou seja, a invasão da sexualidade em sua historicidade. As 

formas de operar com tais conceitos, objetos e temáticas, tendem a respeitar as contribuições 

da nova história, ou seja, a terceira geração da Escola dos Annales, justamente por examinar 
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a complexidade das relações sociais do cotidiano, daquele espaço geográfico a fim de entender 

os deslocamentos para o sul dos corpos femininos1.  

Em o “Dossiê: a história do corpo”, Mary Del Priore (1995) vem nos apresentar de uma 

forma brilhante e precisa o quanto o corpo deve ser visto e questionado como objeto da história 

percebendo suas representações históricas e sociais, bem como o seu papel em seu tempo 

dentro dos processos historiográficos. 

Sendo assim, podemos perceber o corpo enquanto uma fonte secundária da história, 

pois demorou um pouco até que os historiadores se debruçassem sobre os corpos, logo este 

enquanto objeto da história surge inicialmente como um algo secundário, ou seja, a 

concretização, a prática, o exemplo, pois, demorou-se a entender que a carne humana é uma 

das melhores representações das sociedades que os moldam. 

Para a antropologia a palavra gênero designa uma série de características culturalmente 

elaboradas, em que a diferença sexual acaba por definir suas ações, função e status sociais. 

Sabemos ainda que as questões de gênero não se separam das relações de poder afinal “o 

poder, está em toda parte; não porque englobe tudo, e sim porque provem de todos os lugares” 

(FOUCAULT, 1988, p. 89). Nesse aspecto podemos perceber que dentro dessa imposição há 

uma estrutura formada e institucionalizada em prol de um discurso machista, patriarcal e 

opressor que interfere diretamente na vida e na liberdade de várias mulheres.  

 Para Joan Scott (1990) o conceito “gênero” é a percepção sobre as diferenças sexuais, 

sendo essas hierarquizadas dentro de um modelo de pensamento inflexível e dual. Enquanto 

isso, Linda Nicholson, no texto “Interpretando Gênero”, diz: 

 

De um lado, o "gênero" foi desenvolvido e é sempre usado em oposição ao “sexo”, 

para descrever o que é socialmente construído, em oposição ao que é 

biologicamente dado. Aqui, "gênero", é tipicamente pensado como referência a 

personalidade e comportamento, não ao corpo; "gênero" e “sexo" são portanto 

compreendidos como distintos. De outro lado, "gênero" tem sido cada vez mais 

usado como referência a qualquer construção social que tenha a ver com a 

distinção masculino/feminino, incluindo as construções que separam corpos 

“femininos” de corpos "masculinos”. (2000, p. 01). 

 

Dessa forma podemos compreender que a palavra gênero está para além de questões 

biológicas afinal também compreendidas em modelos, costumes e pensamentos que tentam a 

todo custo distinguir o feminino do masculino. Embora gênero e sexualidade sempre apareçam 

interligados, é valido ressaltar que ambos possuem conceitos distintos envoltos em uma 

complexidade imensa. 

                                                           
1 A escola dos Annales surge no século XX. No ano de 1929 um grupo de pesquisadores se organizou em torno 
do periódico francês “Annales d’histoire économique et socialle” (Anais de história econômica e social), os dois 
principais nomes foram Lucien Febvre e Marc Bloc. Entre os principais objetivos estavam a luta contra o 
positivismo histórico. Esses pesquisadores tinham o intuito de dar uma nova roupagem para a pesquisa 
histórica que visava “novos problemas”, “novos objetos” e “novas abordagens” para a historiografia.   
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Por muito tempo as mulheres não foram e não se sentiram representadas dentro da 

historiografia, assim como outras comunidades que foram invisibilizadas. Estas, por si só, 

carregam inúmeras marcas e inúmeros “pecados” que não condizem com seus corpos.  

Durante séculos, e perpassando os tempos atuais, o corpo e a sexualidade se tornaram 

um verdadeiro tabu, tendo o corpo uma atenção especial no sentido de ser vigiado, controlado, 

agasalhado, aprisionado e punido. A todo tempo foram criadas estratégias para se estudar os 

corpos, a fim de produzir posturas civilizadas e adequadas, enclausurando-os, com o intuito 

de fazer o mesmo com a mente, como nos alerta Michel Foucault (1993), a averiguar a 

resistência da sexualidade, ou seja, a invasão da sexualidade e a sua própria historicidade.  

 
[...] Denominar o sexo seria, a partir desse momento, mais difícil e custoso. 
Como se, para dominá-lo no plano real, tivesse sido necessário, primeiro, reduzi-

lo ao nível da linguagem, controlar sua circulação no discurso, bani-lo das 

coisas ditas e extinguir as palavras que o tornam presente de maneira 

demasiado sensível. Dir-se-ia mesmo que essas interdições temiam chama-lo 

pelo nome. Sem mesmo ter que dizê-lo, o pudor moderno obteria que não se 

falasse dele, exclusivamente por intermédio de proibições que se completam 

mutuamente; mutismo a que, de tanto calar-se, impõe o silencio. Censura 

(FOUCAUT, 1993 p. 21). 

 
Quando falamos dos corpos femininos e de sua sexualidade, esse discurso “moralmente” 

e socialmente aceito, dito e gesticulado todos os dias, a todo instante, foi cruel e eficiente, pois 

acreditamos na maldição que jogaram sobre nossos corpos. Nesse sentido, é necessário a 

importância de não se prender somente ao discurso, é obvio que este molda as ações humanas, 

pois antecede a prática, porém, é essencial que para além deste, se perceba as experiências 

dessas mulheres e quais os espaços que elas estavam ocupando, já que muitas vezes essas 

rupturas da sexualidade vêm como forma de punição para qualquer ação que possa ser tida 

como afrontosa. Logo, é necessário entender que os crimes sexuais não estão ligados ao 

sentimento de desejo e sim a anseios de posse e domínio sobre o outro. 

 

A construção da imagem feminina a partir da natureza e de suas leis implicaria 

em qualificar a mulher como naturalmente frágil, bonita, sedutora, submissa, 

doce etc. Aquelas que revelassem atributos opostos seriam consideradas seres 

antinaturais. Entretanto, muitas qualidades negativas como a perfídia e a 

amoralidade eram também entendidas como atributos naturais da mulher o que 

conduzia a uma visão profundamente ambígua do ser feminino. (ENGEL, 2015 

p. 332) 

 

Para uma maior leitura sobre a sociedade caetiteense do período estudado, resolvi me 

debruçar sob todos os processos de defloramento existentes na caixa de número 37, conferida 

em 2007, na série dos autos criminais, disponíveis no Arquivo Público Municipal de Caetité. 

Ao todo são 27 processos, porém cada um com sua especificidade, o que possibilita várias 

leituras com abordagens completamente distintas. 

As mulheres presentes nos processos, em sua maioria, eram pobres, “morenas” por 

vezes analfabetas, ora assinavam somente o nome. Esses autos criminais deixam uma abertura 
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latente para a violência em todos os âmbitos, já que entendemos que violência não se 

caracteriza somente e pelo embate físico. Entendemos ainda que muitas vezes a violência física 

é a última instancia, ou seja, a culminância de todas as outras violências juntas.  Há uma 

tentativa de colocar a mulher em um patamar de incapaz ou histérica, como nos alerta Magali 

Hegel em “Psiquiatria e feminilidade”. 

Nos autos há toda uma deslegitimização da versão das vítimas. Percebemos, assim, a 

construção da honra baseada no masculino e, de um modo mais claro, diagnosticamos que o 

início dos processos muitas vezes não se dava por conta do crime que ocorreu, mas sim devido 

a mancha que recai sobre o nome de um “pai” de família, visto que quando se é pobre a única 

coisa que se tem é a dignidade do “nome”. 

 Logo a percepção que se tem nos autos criminais é que o defloramento em vez de ser 

considerado um crime contra os corpos e as mentes das mulheres vitimizadas, isto se torna 

secundário pois ele é validado muito mais como um crime contra a honra e dignidade 

masculina. 

  

Por outra parte, o processo por crime sexual – mais do que qualquer outro – traz 

estampada a marca de visão masculina, comum a toda sociedade. Esta visão 
não se limita ao fato em si mesmo relevante de que o aparelho repressivo e o 

corpo de jurados sejam constituídos por homens, a quem cabem investigar e 

julgar delitos praticados por gente do sexo masculinos cuja as vítimas são, em 

sua maioria, mulheres. Diante das autoridades e das pessoas investidas do 

poder de julgar apresenta-se uma relação psicobiológica caracterizada como 

delito em determinada circunstancias que se liga diretamente a concepções e 

identidades sociais. (FAUSTO, 1984 p. 185) 

 

Nesse aspecto podemos pensar que embora toda humanidade tenha nascido de uma 

mulher, o mundo e a sociedade giram em torno do masculino como nos elucida Fausto. As 

mulheres que eram vítimas de crimes sexuais, quando havia a denúncia, quem tomava 

providencia na maioria das vezes era o homem da casa, que as ouviam eram homens, quem as 

examinavam eram homens, quem as julgavam indignas eram os homens, quem condenava ou 

absolvia os seus algozes eram homens e por fim quem as condenava sem nenhum espaço para 

dúvidas era toda uma sociedade machista e patriarcal, sendo essa enraizada em um sistema 

opressor que sequestrava e dominava os corpos femininos privando os da liberdade. 

Logo, percebemos ainda que as mulheres só faziam a denúncia se por ventura nenhum 

homem pudesse lhe representar perante a justiça. E, por muitas vezes, quando não 

comprovado o crime de defloramento, essas mesmas mulheres caíam no esquecimento e/ou 

se tornavam “putas” para sociedade, indignas de qualquer sensibilidade e respeito.  

Não é incomum os casos em que a sentença ia contra as provas, a exemplo do laudo 

médico, ou seja, testemunhas, em sua maioria homens, que além de serem os opressores 

podiam ser facilmente coagidos, uma vez que possuíam uma credibilidade e veracidade que 

desafiava o próprio discurso médico cientifico. 
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O que foi exposto fica comprovado a partir da história local, a experiência pautada em 

Edward P. Thompson enquanto construtora de sujeitos e estruturas. Para ele, em seu livro A 

miséria da teoria ou um planetário de erros: uma crítica ao pensamento de Althusser (1981), o 

conceito de experiência se baseia em perceber para além das estruturas, é compreender a 

individualidade dos sujeitos que são agentes construtores da sociedade. Assim, pode-se 

entender as estratégias dessas mulheres, bem como a subjugação de uma categoria e a 

apropriação do discurso de suas lutas. A complexidade desse fenômeno só se torna possível 

por meio do método indiciário proposto por Carlo Ginzburg (1987; 1989), cujo critério de 

análise busca fazer da atividade do historiador análoga a de um detetive, em que as pistas, 

indícios, sinais e sintomas serão responsáveis por dar um maior colorido a opacidade daqueles 

documentos dispostos, analisando discursos, estruturas e representações, percebendo as 

alternâncias no decorrer do tempo.  
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Resumo: Esta comunicação visa apresentar o poder do cinema no universo escolar, como 
forma de possibilitar a aprendizagem e o conhecimento da história da África e da cultura afro-
brasileira de forma crítica. Ela faz parte do meu projeto de pesquisa de TCC, que é analisar a 
inserção do cinema na escola como ferramenta para discussão da Lei 10.639/2003, tendo 
como campo de trabalho o Colégio Municipal de Primeiro Grau Zelinda Carvalho, em Maniaçu 
(Caetité). A perspectiva aqui adotada diz respeito a importância deste trabalho para todos que 
possam interessar, professores e alunos que serão atingidos diretamente durante todo o 
processo de pesquisa, contribuindo assim, para a formação docente, particularmente ao 
professor de História, e ao fortalecimento da identidade negra dos discentes. Em relação as 
fontes que serão analisadas, utilizaremos artigos, livros, dissertações e teses, além de 
questionários e entrevistas com professores e discentes. Exibiremos uma mostra de cinema na 
escola, que versará sobre temas relacionados a questão negra. Como resultado final da 
investigação, espero levar a experiência desta pesquisa para outras escolas da região. 
 
Palavras-chave:  Cinema; História da África e da Cultura Afro-Brasileira; Lei 10.639/2003.  
 
 
 

Introdução 

 

O objetivo deste artigo é o de apresentar e discutir o meu projeto de pesquisa de 

conclusão de curso em História (UNEB/Campus VI). A minha pesquisa visa analisar a inserção 

do cinema na escola como ferramenta para a discussão da Lei 10.639/2003, tendo como 

público alvo as populações negras presentes nas escolas públicas deste país para servir de 

campo de pesquisa. Delimitamos o raio de análise, como um estudo de caso, o Colégio 

Municipal de Primeiro Grau Zelinda Carvalho, escola situada no distrito de Maniaçu, no 

munícipio de Caetité (BA). Esta escola tem um número significativo de alunos remanescente 

de quilombos, de comunidades em processo de reconhecimento.   

As principais obras que fundamentam este projeto são (ver referência completa no final 

do texto): Edileuza Penha de Souza, com a obra Negritude, cinema e educação: caminhos para 

a implementação da Lei 10.639/2003; Rosália Duarte com o livro, Cinema & educação; Roseli 

Pereira Silva com, Cinema e educação; José D’ Assunção Barros, com O projeto de pesquisa: 

aspectos introdutórios; Vitória Azevedo da Fonseca, Cinema, educação e Estado: a inserção da 

Lei 13.006/14 e a obrigatoriedade da exibição de filmes nas escolas; Stuart Hall, Da diáspora: 

mailto:letacte@gmail.com


 
CADERNO DE RESUMOS DO VIII ENCONTRO DE HISTÓRIA: PROGRAMAÇÃO E ANAIS ELETRÔNICOS 

UNEB/CAMPUS VI      CAETITÉ      2019       ISSN 2179-3603       WWW.CINEDEBATEUNEB.ORG 

 

305 

 

identidades e mediações culturais; Renato Mocellin, História e cinema: educação para as 

mídias; Júlio César dos Santos, A quem interessa um “cinema negro”. 

 No decorrer das leituras, há uma grande necessidade de utilizar outras abordagens e 

complementações que serão feitas posteriormente.  

 

Cinema e educação  

 

Na maioria das vezes, o cinema não é bem utilizado na escola; com o cinema é possível 

trabalhar com ludicidade, conhecimento, imagem, crítica, versões diferenciadas dos textos 

abordados, produção e releitura das obras, criação, entre outras possibilidades, tudo voltado 

para o cinema. Portanto, resolvi estudar a questão étnica relacionada ao cinema.  

O projeto já estava sendo discutido no Grupo de Pesquisa “Núcleo de História Social e 

Práticas de Ensino”, cujo tema vinha sendo abordado e leituras feitas para uma maior 

ampliação dos conhecimentos de conceitos que envolvem as temáticas do trabalho de pesquisa. 

Por que a Lei 10.639/2003 ainda não vem sendo aplicada de forma coerente e 

significativa nas escolas? A lei objetiva a diminuição do preconceito e do racismo no Brasil, 

bem como conhecer as culturas africanas e as afrodescendentes na atualidade, desmistificando 

estereótipos arraigados na sociedade brasileira. O uso do cinema pode ser um meio eficaz de 

educabilidade, de combater preconceitos e estereótipos.  As formas de como utilizá-lo devem 

ser repensadas e ressignificadas nas ações escolares. É preciso reconhecer que através do 

cinema a história da ancestralidade africana e afro-brasileira pode ser vivenciada, de forma a 

reconhecer que as comunidades quilombolas trazem consigo uma memória ancestral rica de 

costumes e valores culturais imensuráveis para nosso conhecimento. 

Um dos motivos que impulsionam esta pesquisa é a existência de uma realidade negra 

gritante, de uma vida regada de sofrimento e preconceito durante toda infância, momento da 

vida em que não se tem maturidade para entender o que se passa no contexto social.Com 

intenção de que o trabalho seja voltado para a valorização indenitária e a quebra de estereótipos 

que, de forma histórica e midiática foram firmados na sociedade, será possível reverter através 

do mesmo meio midiático o racismo e todas as formas de preconceitos, criando um novo 

público para o cinema. 

Sabe-se que toda pesquisa traz consigo um resultado, uma resposta. Os trabalhos de 

campo nos possibilitam uma amostragem da nossa realidade educacional com relação aos 

assuntos aqui discutidos, nos possibilitando confirmar situações e conhecer outras jamais 

imaginadas. São situações que nos permitiram entender que tipo de cinematografia é 

conhecida por este público, e se de fato a escola vem cumprindo seu papel de implementação 

da Lei 10.639/2003, em particular nas escolas públicas do município de Caetité. 

O trabalho de catalogação das fontes caminha a passos largos, na busca para que a 

efetivação desta pesquisa seja concretizada. Os estudos vêm sendo realizados já há algum 



 
CADERNO DE RESUMOS DO VIII ENCONTRO DE HISTÓRIA: PROGRAMAÇÃO E ANAIS ELETRÔNICOS 

UNEB/CAMPUS VI      CAETITÉ      2019       ISSN 2179-3603       WWW.CINEDEBATEUNEB.ORG 

 

306 

 

tempo no intuito de conhecer sua historiografia. A escola escolhida é um núcleo de um distrito 

da cidade que abarca muitas comunidades quilombolas em processo de reconhecimento e 

poucas já reconhecidas.  

Como o objetivo geral de analisar a inserção do cinema na escola como ferramenta para 

discussão da Lei 10.639/2003, tendo como campo de trabalho o Colégio Municipal de Primeiro 

Grau Zelinda Carvalho, pretendemos atingir os seguintes objetivos: a) Analisar a relação do 

cinema com as práticas educativas no Brasil, revisitando sua história e historiografia; b) 

Estudar a trajetória da Lei 10.639/2003, suas raízes históricas, suas orientações curriculares 

e o debate na sociedade em torno de sua aplicabilidade; c) Discutir a Lei 10.639/2003 na 

perspectiva do cinema no Colégio Municipal de Primeiro Grau Zelinda Carvalho Teixeira, 

investigando e problematizando a sua aplicabilidade nas atividades curriculares da escola.  

As escolas brasileiras, aparentemente, não efetivaram de fato, seja como conteúdo 

programático obrigatório ou componente curricular complementar, a Lei n. 10.639/2003, em 

suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Cenário este que poderá ser encontrado, com 

menor ou maior graus, no Colégio Municipal de Primeiro Grau Zelinda Carvalho Teixeira. O 

cinema, para fins dessa pesquisa, é a ferramenta que será utilizada para verificarmos a 

aplicabilidade da lei.  

Após a escolha e a delimitação do tema de pesquisa, iniciei uma busca por material que 

versasse sobre os temas que compõem o trabalho. Nesta etapa, solicitei a ajuda colaborativa e 

imprescindível do professor Jairo Carvalho do Nascimento (que convidei para ser meu 

orientador), que atendeu prontamente e tem dado todo suporte teórico, indicando problemas a 

serem pensados e referências bibliográficas necessárias para o desenvolvimento da pesquisa. 

Usarei o cinema como fonte para discutir e problematizar a aplicabilidade da Lei 

10.639/2003 como parâmetro de trabalho, ao estudo da história da África e da cultura afro-

brasileira, observando a imagem dos alunos negros na mídia e especificamente no cinema. 

Sobre a relação cinema e educação, o Senador Cristovam Buarque, em entrevista ao jornal 

Gazeta do Povo, afirmou: 

 

O cinema ajuda a tornar a escola mais agradável para as crianças, que hoje têm 

o pensamento basicamente audiovisual. Além disso, ao passar filmes nacionais 

em todas as escolas vamos ajudar a promover uma área da cultura nacional, 

que é o cinema, formando frequentadores1. 

 

 

Discussão bibliográfica  

 

O discurso do estereótipo racial traz resquícios das estratégias do período colonial ainda 

presente na sociedade brasileira, em que o sujeito negro é sempre visto em condições 

                                                           
1 Fonte: www.gazetadopovo.com.br/educacao. Matéria: “Criamos a lei e a estrutura aparece”. Acesso em: 
10/04/2016.  
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subalternas. Com a cultura de massa, o discurso do estereótipo racial difunde mitos, valores 

e modos de vida da classe dominante, a manutenção de seu modelo social de permanências de 

forma excludente com base numa hierarquia de raça/cor e cultura. Em que pese toda a sua 

importância social e o fato de serem os canais de rádio e televisão, concessões públicas, a mídia 

brasileira, comandada por grupos privados, é um dos setores mais resistentes e mantém uma 

forte oposição as políticas de cotas raciais e as ações afirmativas, bem como na difusão dos 

estereótipos e outras manifestações racistas. 

A perspectiva aqui adotada diz respeito a importância deste trabalho para o distrito de 

Maniaçú em Caetité, e os professores e alunos que serão atingidos diretamente durante todo o 

processo de pesquisa, contribuindo assim para a formação docente, particularmente ao 

professor de História, e ao fortalecimento da identidade negra dos discentes.  

Teoricamente, esta pesquisa se baseia na área dos estudos de Cinema e Educação. 

Nessa perspectiva, o livro de Rosália Duarte, Cinema & Educação (2009), faz uma abordagem 

de como ir ao cinema tem sua importância para construir e desenvolver as competências para 

analisar, compreender e apreciar qualquer história contada em linguagem cinematográfica. 

Acredito como Rosália Duarte que o cinema nos possibilita vivenciar culturas, 

conhecimentos de arte, de mundo e culturas das mais diversas através do cinema, e nos 

desperta um interesse em aprofundar estudos para explorar o cinema na escola, de forma mais 

eficiente possível para que possamos aprender em todos os aspetos, tais como na arte, na 

imagem, no figurino, no espaço, na trilha sonora, no enredo, na época e suas relações diretas 

com a realidade atual. Em sua obra, Rosália Duarte fala do cinema no mundo e no Brasil. 

Mostra que nos países de primeiro mundo frequentar o cinema é um hábito incentivado desde 

muito cedo e a escola é a principal propagadora. No decorrer do livro, a autora conta um pouco 

da história do cinema Brasil e mundo. Pontua a linguagem fílmica, os elementos e significação 

onde cita os filmes e nos leva a pensar alguns pontos relevantes de forma reflexiva e analítica. 

O espectador como sujeito e como o cinema é tratado pela escola na prática e o que seria o 

ideal de sua utilização como meio de aprendizagem direta na sala de aula. E para fecha esta 

etapa ela coloca as imagens que são estereotipadas pelo cinema trazida em cada obra e muitas 

sugestões de filmes e o que a seu ver tem de significativo para ser explorado. 

Outra fonte consultada é Negritude, cinema e educação: caminhos para a implementação 

da Lei 10.639/2003, de Edileuza Penha de Souza (2011). A Lei citada tem a preocupação em 

criar mecanismos de propagação da cultura afro-brasileira e africana em território nacional e 

na produção de material didático para utilização na escola básica. Edileuza Souza trata em 

sua obra de como pensar a escola voltada para a diversidade. A autora faz uma seleção de 

várias obras nacionais e internacionais, no total de dezessetes filmes, quem podem ser 

trabalhados em sala de aula; sua escolha prioriza os mais utilizados na rede comercial, cujo 

objetivo é instituir o cinema na escola como uma prática social prazerosa, de reflexão e alegria, 

de forma a superar o racismo e a discriminação racial.  
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Já na obra História e Cinema: educação para as mídias, Renato Mocellin traz orientações 

de análise fílmica dos filmes, colocando o apelo didático do cinema e o seu grande potencial 

educativo (2009). 

 
 

Considerações finais 

 

Como resultado final da investigação, espero levar a experiência desta pesquisa para 

outras escolas. Do ponto de vista metodológico, de como vamos trabalhar com a documentação 

coletada, pretendemos realizar leituras criteriosas das fontes coletadas, problematizando-as e 

confrontando-as uma com as outras. O objetivo dessa prática é a de construir o conhecimento 

a partir das diversas perspectivas que cada fonte pode trazer para o resultado da pesquisa.   

Em relação as fontes que serão analisadas, utilizaremos artigos, livros, dissertações e 

teses que versam sobre o tema proposto, além de questionários e entrevistas com professores 

e discentes, que serão aplicados ao longo do processo de pesquisa e durante a realização de 

uma mostra de cinema na escola, em que debatermos temas relacionados a história da África 

e da cultura afro-brasileira. Pesquisaremos também em documentos da escola, como, por 

exemplo, nas cadernetas ou diários de classe dos professores da área de História, para 

verificarmos os conteúdos trabalhados.  

Elaboraremos três questionários, que serão distribuídos da seguinte forma: o primeiro, 

para a administração escolar, professores de História (HAB) e Coordenação Pedagógica; o 

segundo, será para os alunos; e por fim, outro para os pais e/ou responsáveis. Nos respectivos 

questionários, teremos perguntas no que tange as questões sociais, políticas e econômicas dos 

alunos até as ações mais efetivas da escola para trabalhar a temática abordada na pesquisa.  

Com uma forte intenção de fazer uma mostra de cinema neste espaço de pesquisa, 

com indagações antes, durante e depois do processo, que será detalhado com mais clareza no 

decorrer das ações. Faremos levantamento de dados com os arquivos da escola dos últimos 

anos para observarmos o que mudou depois da Lei 10.639/2003 e como isso aparece nos 

documentos oficiais da escola, tais como Regimento Unificado do Município de Caetité, PPP- 

Projeto Político Pedagógico, Matriz Curricular, fichas de AC- Atividades Complementares, 

Cadernetas, Proposta Pedagógica, Projetos Escolares ou em momentos isolados como no dia 

da Consciência Negra. 
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Resumo: Na perspectiva de refletir sobre os estudos e pesquisas desenvolvidos sobre o Alto 
Sertão da Bahia, propõe-se um balanço da trajetória da produção acadêmica desenvolvida 
sobre esse território nos cursos de graduação e programas de pós-graduação, as temáticas 
mais visitadas e suas abordagens, repertórios de fontes disponíveis e enfoques correntes. Com 
isso, pretende-se sinalizar para as novas abordagens possíveis, eventuais lacunas existentes e 
perspectivas para quem pretende seguir os estudos sobre esse recorte espacial muito caro, 
especialmente, para quem estuda nos centros universitários da região ou a ela tem vínculos 
afetivos. 
 
Palavras-chave: Alto Sertão da Bahia; Território; Pesquisa Acadêmica.  
 
 
 
 Apresentação: Problemáticas de um conceito / território - O Alto Sertão da Bahia 
 
 

O que convencionamos chamar aqui de Alto Sertão da Bahia é um território localizado 

na região sudoeste deste Estado, tendo por delimitadores naturais o vale do Rio Gavião a leste, 

as cadeias montanhosas da Serra do Sincorá (Chapada Diamantina) e vale do Rio Paramirim 

a norte, o curso do alto médio S. Francisco a leste e o vale do Rio Verde que nos separa do 

vizinho Estado de Minas Gerais ao sul. No entanto, a perspectiva dessa breve comunicação é 

deter melhor na compreensão dessa região enquanto realidade socioespacial com a qual 

convivemos empiricamente, mas sobre a qual não há consenso nas suas reais especificidades. 

Os modernos estudos acadêmicos, particularmente no campo da história, tem sua origem 

ainda na década de 90 do século passado e se projetam até a atualidade, gerando ainda 

desconfianças e contestações que não colaboram para uma dificuldade em produzir consensos 

que permitam ampliar os estudos sobre esta região em outras áreas, a exemplo da biologia, 

linguística e mesmo geografia, na perspectiva de constituir uma visão mais ampla e abrangente 

desse território. 

As reflexões aqui elaboradas propõem levantar uma trajetória da produção 

historiográfica sobre o tema, sem ambicionar fazer uma cobertura integral dos estudos já 

realizados. Interessa-nos, antes, perceber as tendências dessas abordagens, os conceitos 

mobilizados, as problemáticas centrais dos discursos, os recursos e fontes mais visitados na 

busca de explicação das questões levantadas e, enfim, as conclusões e caminhos teórico-

metodológicos consolidados. 
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Trajetórias dos estudos sobre o território: balanço historiográfico 

 

Para efeito de melhor demarcar nossa análise, consideramos a década de 90 do século 

XX uma referência importante, considerando a constituição dos principais cursos de história 

nas universidades da região (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e Universidade do 

Estado da Bahia / Campus VI – Caetité) enquanto importante locus de pesquisa e produção 

acadêmica. 

 Essa análise se projeta para os dias atuais e considera as pesquisas em cursos como 

estratégia de pensarmos os rumos da pesquisa acadêmica sobre a temática do Alto Sertão da 

Bahia. Também considerando a necessidade de categorizar e melhor apresentar as análises 

propostas, decidimos pensar os estudos e pesquisas contemplados em fases ou “gerações” de 

produção acadêmica que, invariavelmente, dialogaram com determinadas tendências correntes 

de abordagens ou campos de pesquisa histórica, como é natural se supor, considerando a 

intrínseca condição de diálogo destas pesquisas com o seu tempo histórico, as questões postas 

por esses contextos e temporalidades. 

 Assim, apresentamos a seguir as principais “gerações” de produção acadêmica que 

reputamos como mais relevante para as análises em questão. 

 

a. 1ª geração: Anos 1990 

 

Os anos 90 foram marcados pelo início do processo de interiorização da universidade. 

No campo da história o advento da Nova História entre nós oportunizou a exploração de outras 

fronteiras do conhecimento humano antes menos visitada, o advento de novas perspectiva 

metodológicas, novos objetos problemas enfrentados a partir de nova compreensão sobre a 

natureza das fontes de pesquisa histórica – os documentos históricos que adquirem novo 

estatuto. Assim, a história social se apresenta com esses predicativos e assume, com 

prevalência, a narrativa histórica entre nós, suplantando aos poucos as narrativas das 

abordagens correntes, especialmente o materialismo histórico no campo do marxismo. 

Assim é que brotaram os mais destacáveis estudos sobre a região, ressaltando os 

trabalhos do prof. Erivaldo Neves, Uma comunidade sertaneja: da sesmaria ao minifúndio (um 

estudo de história regional e local) publicado em 1998, da prof.ª Fátima Pires, O crime na 

cor: escravos e forros no alto sertão da Bahia (1830-1898), dissertação defendida em 1999 e 

publicada em 2003, e Ely Souza com Os sampauleiros do alto sertão da Bahia, publicado em 

1999, ambos resultantes de suas dissertações de mestrado e adaptados para publicação em 

livros, com clara demarcação de abordagem no campo da história social, tendo o primeiro, 

contudo, claras influências da análise marxista, ao evidenciar os elementos da infraestrutura 

na compreensão das relações de poder e cultura sertanejas.  
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b. 2ª geração: Anos 2001 / 2014 

 

O advento do século XXI foi marcado pela ampliação dos estudos no campo da história 

social e a adoção de novas pautas e novas abordagens. Os estudos acadêmicos de graduação 

desenvolvidos por alunos e professores do curso de História da Universidade de Estado da 

Bahia – UNEB / Campus VI – Caetité, sob influência das primeiras publicações relacionadas 

anteriormente, iniciam um período mais profícuo de produções sobre a região, pautados a 

partir de três eixos principais: Escravidão e sociedade, políticas e instituições e cultura e 

religiosidade. 

O recorte temporal que prevaleceram nas pesquisas para o período contempla o que 

alguns historiadores conhecem como o longo século XIX – período iniciado com a proclamação 

da independência e autonomização do Brasil em 1822 até o final da primeira República em 

1930. Dentre as temáticas mais visitadas estão aquelas que tratam dos processos de 

escravidão e pós-abolição nos sertões da Bahia, com os desdobramentos acerca do tráfico 

interprovincial de escravos e organização de comunidades quilombolas, além da organização 

das estruturas produtivas na economia agromercantil sertaneja. No campo político, as 

temáticas referentes ao mandonismo e cultura política sertanejas da década de 30 prevalecem, 

seguidas de outros recortes políticos que se projetam até a década de 1970, a exemplo do 

período getulista e da ditadura militar. Para as temáticas relacionadas à cultura e religiosidade, 

destaque para as festividades religiosas relacionadas ao universo do catolicismo popular, 

feiras, festas e instituições religiosas e culturais. 

 

c. 3ª geração (a partir de 2015): atualidades e perspectivas 

 

A ampliação dos programas de pós-graduação em História oportunizou maior 

participação de professores e egressos do curso de História da UNEB / DCH-CAMPUS VI. Isso 

traduziu-se em um aprofundamento da pesquisa acadêmica através dos programas de 

iniciação científica, projetos de extensão associados à prática de pesquisa tendo o território 

como repertório acessível, junto à ampliação das organizações arquivísticas e laboratoriais que 

dão suporte ao campo da memória social. Assim, o programa de Polo documental da UNEB 

que, em parceria com o Tribunal de Justiça da Bahia, oportunizou a constituição e ampliação 

dos acervos documentais, especialmente aqueles disponíveis nas sedes de comarcas dispostas 

por todo o território, promoveram um incremento substantivo do acervo relevante do Arquivo 

Público Municipal de Caetité. Some-se a isso o advento de massa documental de acervos 

privados, como os do Barão de Caetité e do dr. Deocleciano Teixeira, lideranças políticas do 

território entre a 2ª metade do século XIX e início do século XX, ampliaram a quantidade e 

natureza da documentação disponível para a pesquisa. 
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O resultado não seria diferente. Esse movimento fez surgir uma profusão de novas 

temáticas de pesquisa suportada por um novo e relevante corpus documental. Novos objetos, 

novas abordagens e um horizonte de novas perspectivas de estudos sobre o território do Alto 

Sertão da Bahia apontam para um momento feliz e promissor para o aprofundamento da 

prática da pesquisa histórica no meio acadêmico local. Contudo, percebe-se ainda algum traço 

de continuidade no que diz respeito ao enquadramento dos estudos históricos sobre o Alto 

Sertão da Bahia em uma perspectiva da história regional. Visando analisar o fenômeno e 

apresentar algumas perspectivas, aprofundamos nossa reflexão nos próximos pontos. 

  

Os rumos da pesquisa: perspectivas e desafios 

 

Os estudos realizados sobre os sertões da Bahia, a exemplo de NEVES (2005), a partir da 

obra Estrutura Fundiária e Dinâmica Mercantil – Alto Sertão da Bahia, séculos XVIII e XIX, 

resultante de sua tese de doutoramento defendida na UFPE, busca enquadramento no campo 

da História Agrária. Neste trabalho o autor percorreu o caminho da ocupação do território e o 

consequente desenvolvimento de uma economia mercantil escravista a partir da história do 

morgado1 dos Guedes de Brito.  

Nossa perspectiva de estudos é pensar a formação do território, que se define numa 

perspectiva relacional, inserido nos quadros da constituição do império luso-brasileiro. Assim, 

propõe-se analisar a maneira com que os conflitos de interesses advindos dos vários projetos 

de construção de um império intercontinental - como fora o império luso-brasileiro baseado 

naquilo que se pensava ser o ideal para garantir a integridade do velho império marítimo 

português - refundado talvez como monarquia dual a ser percebido numa região periférica do 

território brasileiro. 

Nesse território caracterizado por atividades que envolviam mobilidades através do 

tropeirismo, boiadas e comércio de escravos, o algodão, o gado e a produção de alimentos 

proporcionaram fixidez em sua ocupação e viabilidade econômica. Aqui, vários agentes do 

império português, homens de negócios, familiares do Santo Ofício e aventureiros constituíam 

o que IVO (2012) denominou de homens de caminho, personagens que em suas incursões pelo 

território do Alto Sertão contribuíram para o maior enraizamento e trânsitos culturais da 

América Portuguesa em seu alinhamento como Império transatlântico.  

Esse processo que, de acordo com Furtado,  

 

Na trilha das rotas das mercadorias, tornou-se forçoso o estabelecimento de 

linhas de troca de informações. A expansão do sistema de créditos, de juros, a 

                                                           
1 O morgado ou morgadio é uma forma de organização familiar que cria uma linhagem, bem como um código 
para designar os seus sucessores, estatutos e comportamentos. No regime de morgadio os domínios senhoriais 
eram inalienáveis, indivisíveis e insusceptíveis de partilha por morte do seu titular, transmitindo-se nas 
mesmas condições ao descendente varão primogênito. Por extensão, o termo morgado é também utilizado para 
designar o possuidor do morgadio em questão. Cf. NEPOMUCENO (2010, p. 225). 
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necessidade do abastecimento de lugares cada vez mais distantes, a flutuação 

de preços orientados agora pelo mercado, requeriam um sistema de informação 

cada vez mais preciso sobre os eventos ‘espacialmente distanciados’. Por isso, a 

partir do século XVI, a troca antiga de cartas comerciais foi transformada numa 

espécie de sistema corporativo de correspondências. (2006, p. 115) 
 
 

Proposições de análise sobre o objeto 

 

A análise proposta considera a relação tempo-espaço que apresenta-se com total 

centralidade, considerando a condição de representação dos poderes e culturas que se 

manifestam no espaço. A primeira perspectiva será o desvelamento destas categorias teórico-

conceituais muito caras ao estudo da geografia: espaço, território, região, bem como suas 

varáveis (paisagem, lugar, sertão). Tratar os fenômenos condicionantes do processo de 

territorialidade do espaço estudado e os mecanismos de constituição de uma identidade 

territorial supostamente existente na região em estudo. Para isso, devemos considerar os 

critérios utilizados para a análise espacial: distância, proximidade, vizinhança, centralidade, 

periferia e acessibilidade. 

 Considerando ainda a necessidade de pensar o poliformismo estrutural que 

caracteriza a condição territorial, faremos uso dos SIG2 para percebermos nuances particulares 

dos desdobramentos espaciais do território. Já sabemos que nosso território em estudos é 

marcado pela condição de transição entre biomas que se manifestam na relação com a cultura 

aí desenvolvida. Como nos apresenta Reis, ao dizer que “O polimorfismo estrutural assinala o 

facto de a tensão entre mobilidades e territorializações – isto é, o exercício matricial de que os 

territórios são parte – produzir diferenciações dentro de ordens mais vastas” (2015, p. 117). 

Por fim, considero que a abordagem espacial (geográfica) será condutora das abordagens 

que proponho para pesquisa, visto que para “o espaço torna-se uma categoria filosófica 

extremamente fértil, impondo-se ao próprio “tempo” (essa quintessência da filosofia ocidental 

desde Heráclito) pelos defensores do spatial turn” (PEREIRA, 2015, p. 67). 

Para o estudo das elites regionais, proponho uma abordagem prosopográfica das 

categorias e sujeitos que compuseram o Senado da Câmara. A prosoprografia afirma-se, a 

partir da década de 1970, como um recurso de pesquisa inestimável para os campos das 

ciências sociais e história, particularmente no suporte ao estudo das elites de toda a ordem e 

grupos sociais distintivos na sociedade ocidental. No entanto, ainda hoje ela tem lugar 

controverso, ora vista com técnica de pesquisa, ora como metodologia ou mesmo como ciência 

auxiliar, as opiniões se dividem sobre seu lugar no plano epistemológico das produções 

acadêmicas. 

Sua inquestionável eficácia a credencia para os estudos históricos onde se apresenta 

como suporte metodológico imprescindível para a compreensão das estruturas e grupos 

                                                           
2 SIG – Sistemas de Informações Geográficas. 
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sociais, com potencial de abordagem interdisciplinar. Muito utilizada por Pierre Bordieu no 

desenvolvimento da teoria dos campos sociais, constitui ainda hoje um importante referencial 

para o pensamento sociológico. Sendo recurso de construção da teoria das elites de Mosca e 

Pareto, a análise prosopográfica trouxe novos elementos à interpretação histórica, 

especialmente sobre as mudanças sociais, culturais, ideológicas em períodos de transição 

política (HUNT, 2007). 

Para Stone (2011), a partir da prosopografia seria possível abarcar as dinâmicas, os 

sentidos e os significados da ação política, assim como compreender o tipo de mobilidade social 

em distintos períodos históricos em dada sociedade. No entanto, sua abordagem metodológica 

pressupõe um conjunto de procedimentos, a exemplo de sua associação a outras técnicas de 

pesquisa e da observação de etapas importantes para o seu desenvolvimento. Monteiro 

reconhece que,  

 

o estudo de biografias coletivas (ou a prosopografia) é utilizado na investigação 

de uma diversidade de objetos, fenômenos políticos, movimentos sociais, grupos 

políticos, culturais e sociais, sem estar, logicamente, associada a uma teoria ou 

a uma interpretação histórica substantiva. (2014, 18). 
 

 

Sua abordagem envolve longo processo que se inicia com “a pesquisa histórica, 

documental para compor a amostra, a compilação de resenhas biográficas para responder o 

questionário, e a tabulação dos dados para estabelecer uma análise relacional” (MONTEIRO 

(2014, p. 18). 

Considero também problemática, para os estudos em história, essa correlação entre a 

parte e o todo, visto que a especificidade nos fenômenos históricos é atributo ontológico. Stone 

nos apresenta ao tratar da natureza teórico-metodológica da prosopografia em seus limites, 

quando diz: 

 

A prosopografia é usada como uma ferramenta com a qual se atacam dois dos 

mais básicos problemas na história. O primeiro refere-se às origens da ação 

política: o desvelamento dos interesses mais profundos que se considera 

residirem sob a retórica da política; a análise das afiliações sociais e econômicas 
dos agrupamentos políticos; a revelação do funcionamento de uma 

máquina política e a identificação daqueles que manipulam os controles. (2011, 
p. 115).  

 
 

Considerando ainda a perspectiva de se pensar a história em suas conexões globais, 

as pesquisas recentes têm apontado para “os estudos da Global History, World History, 

Connected Histories, Shared History, Histórias Comparadas, Big History, Histoire Croisées, 

Atlantic History, Histórias Transnacionais, Estudos Subalternos, Pós-Coloniais, dentre outros” 

3. Vê-se claramente, com isso, novas possibilidades de compreender esse objeto em análise sob 

                                                           
3 Temporalidades – Revista de História, ISSN 1984-6150, Edição 21, V. 8, N. 2 (maio/agosto 2016). 
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novos prismas a fim de desnudar suas injunções e consolidar uma historiografia que se soma 

às correntes postas. 

 

Conclusões 

 

Na perspectiva de propor encaminhamentos para essa breve reflexão, pondero que 

devamos assumir o desafio de ir além na compreensão de uma historiografia dos sertões – do 

Alto Sertão da Bahia – considerando-o em suas especificidades sem abrir mão, contudo, do 

empenho em ir além, apresentando novas problemáticas que o enquadre em outras abordagens 

possíveis, acima sinalizadas, a partir do desvelamento de novas fontes disponíveis ou por serem 

reveladas.  

Assim, pois, se amadurece e consolida uma prática acadêmica da pesquisa capaz de, 

definitivamente, romper a hierarquização dos territórios no panorama da história brasileira e 

baiana, contribuindo para sua descolonização ideologizada pela pesquisa histórica. 
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