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Pesca Artesanal
Foto: Júlia Stefany, 2018

A memória é a vida sempre carregada por 
grupos vivos e, nesse sentido está em 

permanente evolução aberta à dialética das 
lembranças e dos esquecimento

(Nora,1993,p.09)
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Caros leitores sejam bem vindos!

Apresentação

Há quatro anos, começamos nossa 
caminhada para divulgar algumas das 
produções dos estudantes que fazem 
parte do projeto de Educação 
Científica, difundido pelo Projeto A 
Rádio da Escola na Escola da Rádio. Lá 
em 2015, nossa primeira edição já 
trouxe espanto pela grandiosidade dos 
textos daqueles jovens pesquisadores, 
e assim, seguimos até a última edição 
de 2018. Contudo, seguindo o 
propósito de nos aperfeiçoarmos, a partir deste primeiro semestre 
de 2019, buscamos inovar! Nossa Revista Caleidoscópio: outro 
olhar sobre o lugar, agora está com outro olhar também sobre sua 
própria composição! Está ampliando o leque de publicações, 
trazendo para além dos textos dos jovens pesquisadores, outras 
vertentes de leitura composta por textos universitários e entrevistas 
com profissionais alinhados a temática da edição. Para esse 
número, nossa discussão está voltada ao eixo História e Memória, 
o qual será apresentado em seções com convidados da UESC e 
UNEB, bem como a presença dos resumos de pesquisa dos jovens 
do Projeto da Rádio, que em 2018 tiveram suas investigações 
nessa linha de pesquisa. Em nome de toda equipe da Revista 
Caleidoscópio, espero que gostem de nosso novo formato e sim, 
que mandem sugestões para que possamos melhorar ainda mais 
nosso espaço.

Patrícia Moreira 

Um grande abraço!

Professora do IFBA - campus 
Valença e orientadora do projeto



Tarsis de Carvalho Santos

ENTRE LUGARES E MEMÓRIAS: FIOS 
QUE CONDUZ A NOSSA HISTÓRIA.

Mestre em Educação e Contemporaneidade na Universidade do 
Estado da Bahia (UNEB)
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A memória é a vida, sempre carregada por grupos 
vivos e, nesse sentido, está em permanente 
evolução, aberta à dialética da lembrança e do 
esquecimento, inconsciente de suas deformações 
sucessivas, vulnerável a todos os usos e 
manipulações, suscetíveis de longas latências e de 
repentinas revitalizações (NORA, 1993, p.09).

busca da compreensão do mundo mobiliza 

Aos sujeitos a avançar no limiar da História 
fazendo um imbricamento entre Lugar e a 

História. A todo o momento estamos no movimen-
to de entendimento do papel na composição da 
sociedade. A discussão sobre Lugar, História, 
Memória e Sociedade se torna oportuno em um 
momento em que o direito de ser e estar são ame-
açados pela quebra de diálogo nas relações con-
temporâneas, ou seja, é necessária uma discussão 
que traga ao centro o sujeito em sua totalidade, 
respeitando a diversidade e a pluralidade que 
compõe os locais de vivência, objetivo máximo 
deste escrito. 

Experimentar o mundo, talvez esse seja o sentido 
de nascer, pois no momento em que se aflora ou 
inicia a vida humana, inerentemente constitui-se o 

Em um primeiro momento é preciso entender que 
a História não é única, nem determinada, mas 
está em constante dinâmica, mutação e constru-
ção, sendo revisitada, idealizada, concebida e 
escrita de ante da percepção e experiências de 
mundo, pois pauta-se nas pluralidades e contradi-
ções dos sujeitos, dificultando e/ou possibilitando 
tessituras que desaguam em outras Histórias que 
estão incrustradas nas subjetividades. 
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A compreensão das dinâmicas do “com” viver e “bem” 
viver, estão presentes nos lugares e, determinam os espaços 
sociais instituídos, os quais estão para além da materialida-

ato de identificação e ao passo que nos relacionamos com 
os sujeitos, ocorrem movimentos intrínsecos e imperceptíve-
is de trocas mútuas de saberes, informações, afetos e senti-
dos entre os pares. Portanto, a “apreensão por parte de um 
sujeito de uma realidade, uma forma de ser, um modo de 
fazer, uma maneira de viver, etc. A experiência é, então, um 
modo de conhecer algo imediatamente antes de todo juízo 
formulado acerca do apreendido” (MORA, 2001, p. 263). 
Desta forma, a história é o efeito da experiência humana 
no limiar do tempo e espaço. 

[...] só pode ser compreendido em suas referências, que 
não são especificas de uma função ou de uma forma, mas 
de um conjunto de sentidos e usos. Assim, o lugar permite 
pensar o viver, o habitar, o trabalho, o lazer enquanto 
situações vividas, revelando, no nível do cotidiano, os 
conflitos que ocorrem ou ocorreram no mundo. (CARLOS, 
1996, p. 21 - 22).

O espaço na história, se apresenta como um “palco” onde 
os fatos ocorrem, caracterizando as ações cotidianas huma-
nas. Apresenta-se como uma categoria de análise da geo-
grafia, constructo dinâmico e móbil, que a todo o momento 
se transforma a partir da presença humana em uma deter-
minada “porção de terra”. Portanto, compreendemos espa-
ço, como “uma estrutura social dotada de um dinamismo 
próprio e revestida de certa autonomia, na medida em que 
sua evolução se faz segundo leis que lhe são próprias” 
(SANTOS, 1988, p. 15). Assim, constitui-se a partir da 
presença intencional do pensamento transformativo do 
homem sobre a natureza. Ao que corresponde ao lugar se 
caracteriza como recorte do espaço geográfico, em pers-
pectiva micro, onde ocorrem as manifestações sociocultura-
is que determina o cotidiano das pessoas. Nessa acepção 
constitui-se como objeto de análise das ciências humanas, 
em especial da geografia e da história, no momento em 
que,
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de tangível e, adentram em uma esfera intangível imaterial, 
que são os sentimentos que os lugares suscitam. Pensar nos 
resquícios organizacionais da memória abre precedentes 
para compreender que "os lugares de memória são antes 
de tudo restos" (NORA, 1993, p. 06), enquanto vestígios 
daquilo que se permite saber e conhecer, pois, a ideia de 
que a memória é pura e irrefutável esbarra na própria 
intencionalidade do sujeito, fazendo do esquecimento uma 
postura política de empoderamento. 

Deste modo, a memória não existe mais e para que a soci-
edade se identifique e reconheça como unidade é necessá-
rio a construção de lugares que,

A memória é um termo que possui diversos sentidos, carac-
terizando em objetos de estudo/análise de várias áreas do 
conhecimento, como a biologia, psicologia, antropologia, 
sociologia, filosofia e geografia. Por ser inerente ao proces-
so cognitivo humano, constitui-se como procedimentos 
peculiares à problematização da história no decorrer do 
tempo. 

A partir dos elementos supracitados podemos entender a 

[...] nascem e vivem do sentimento de que não há memó-
ria espontânea, que é preciso criar arquivos, que é precisar 
manter aniversários, organizar celebrações, pronunciar 
elogios fúnebres, notariar atas, porque essas operações 
não são naturais. É por isso a defesa pelas minorias, de 
uma memória refugiada sobre focos privilegiados e enciu-
madamente guardados nada mais faz do que levar à 
incandescência a verdade de todos os lugares de memó-
ria. Sem vigilância comemorativa, a história depressa os 
varreria.  (NORA, 1993, p.13).

Compreendemos o conceito de memória como um “con-
junto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode 
atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele 
representa como passadas” (LE GOFF, 1996, p. 423). 
Deste modo, sempre é evocada ao que concerne ao enten-
dimento de história, pela referência ao passado, adotando 
um sentido seletivo e representativo ao elucidar os fatos 
que compõe as narrativas de vida dos sujeitos, inseridos no 
tecido social.
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A História é guardiã perpétua da memória, como elemento 
substancial para a sua escrita, constituindo-a como uma 
representação seletiva do passado, que nunca é somente 
aquela do sujeito o (individual), mas de um indivíduo inseri-
do em um contexto social (coletivo). A ideia de uma memó-
ria individual estabelece possibilidades para a compreen-
são dos fatos que ocorrem no dia-a-dia a partir do olhar 
do sujeito, para além das conjunturas do tempo que estão 

História, como consequência da trajetória do homem no 
espaço habitado, vivificado e experienciado no decorrer do 
tempo, ou seja, para além de uma abordagem do fato pelo 
fato, mas através de uma compreensão das conjunturas e 
contextos que determinam o acontecimento/fazer histórico, 
seja na esfera da produção material e imaterial humana 
(cultural), das relações entre os outros (político), dos ele-
mentos estruturais que balizam as relações de poder (eco-
nômico) e dos impactos que isso conota in loco (social). 
Assim, estão entrelaçadas aos elementos sociorrelacionais 
que compõem a memória. 
Existe algum fato que é puramente do individuo? Ou todos 
os marcos são influenciados pelas relações entre pares?  
Esta dualidade não existe, pois é a partir de cada fragmen-
to da memória individual que se estabelece a memória 
social e histórica. Segundo Halbawchs (2006, p. 51),

[...] a memória coletiva tira sua força e sua duração do 
fato de ter por suporte um conjunto de homens, não obs-
tante eles são indivíduos que se lembram, enquanto mem-
bros do grupo. Dessa massa de lembranças comuns, e que 
se apoiam uma sobre a outra, não são as mesmas que 
aparecerão com mais intensidade para cada um deles. 
Diríamos voluntariamente que cada memória individual é 
um ponto de vista sobre a memória coletiva, que este 
ponto de vista muda conforme o lugar que ali eu ocupo, e 
que este lugar mesmo muda segundo as relações que 
mantenho com outros meios. Não é de admirar que, do 
instrumento comum, nem todos aproveitam do mesmo 
modo. Todavia quando tentamos explicar essa diversidade. 
Voltamos sempre a uma combinação de influências que 
são, todas, de natureza social.
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impregnadas no documento, trazendo à baila, outras infor-
mações que passaram despercebidas e, reafirmando o 
papel do homem como elemento fundante e mobilizador 
de sua própria história.  
Desta forma, considerar os fatos memoráveis do indivíduo 
é entender que os eventos que ocorrem na vida pessoal, 
que consiste o processo de sua identidade e o seu cami-
nhar social, está nessa mesma experiência de vida, agrupa-
das em um determinado lugar, a voz que, aliadas a outras, 
compõem um grande coro, ou seja, uma grande narrativa 
contada por diversas memórias e vozes, conotando as 
características do lugar.
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Bruna Souza Silva

Estudantes de Geografia na Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

A CULTURA CONSTRUINDO A CIDADE: 
AS TRANSFORMAÇÕES NA FESTA DE 
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 
NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO 
ALMEIDA-BA.

Igor de Jesus Santos
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Resumo

Esta pesquisa tem como objetivo de estudo anali-
sar as transformações ocorridas na Festa de Nossa 
Senhora da Conceição, dando ênfase nas ques-
tões identitárias com o lugar, a fim de ressaltar a 
cultura do povo almeidense através de suas devo-
ções, relacionadas com a emancipação do muni-
cípio. Assim, a partir da análise conclui-se que tal 
expressão cultural se torna o ponto de convergên-
cia na formação da identidade dos seus muníci-
pes. 
Palavras-Chave: Cidade, Cultura, Identidade, 
Lugar. 

Introdução

Situada no Território de Identidade do Recôncavo, 
no estado da Bahia, com traços marcados pelas 
heranças do passado escravocrata, localiza-se o 
município de Conceição do Almeida-Ba. Uma 
cidade interiorana que transmite a calmaria de 
quem vive ainda sob aspectos da colonialidade, 
cujo as marquises, praças e ruas releva aos visi-
tantes/turistas o bucolismo exaltado daquela que 
um dia foi cunhada como capela. Segundo as 
histórias narradas por seus moradores, além de 
arquivos que contam os trajetos de emancipação, 
sua constituição como município demandou-se de 
interesses pessoais e políticos na luta pelo des-
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Segundo o decreto nº 25 de trinta de novembro de 1937 
que instituiu a Constituição Brasileira a Organizar a Prote-
ção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, de acordo 
com o artigo 1º, torna-se importante manter vivo qualquer 
expressão cultural material ou imaterial da história do país, 
cujo a demanda é de interesse público. Nesse sentido, nos 
últimos anos desde que virou tradição, marcando sobretu-
do o feriado de oito de dezembro, algumas modificações 
autoritárias vêm causando inquietações em uma parte 
considerável da população, parte essa que desde seu surgi-
mento tem suas práticas negligenciadas e inviabilizadas por 
ações hegemônicas. 
Neste âmbito, objetivamos por meio desta pesquisa anali-
sar as transformações ocorridas na Festa de Nossa Senhora 
da Conceição, dando ênfase nas questões identitárias com 
o lugar, a fim de ressaltar a cultura do povo almeidense 
através de suas devoções, relacionadas com a emancipa-
ção do município, e as intervenções de autoridades da 
cidade com a tradição da festa. Assim, como o lugar está 
permanentemente associado com as singularidades, tor-
nando-a sensível à experiência do vivido, justifica-se o 
presente estudo pela importância da valorização do patri-
mônio cultural, dando relevância à diversidade cultural do 
Recôncavo, a fim de mostrar a ressignificação na tradição e 
identidade desse povo através da interferência na Festa de 

Nesta perspectiva, como os demais municípios que tem 
suas as marcas culturais do passado, normalmente carre-
gando os topônimos de uma elite, escravista e branca, o 
mesmo recebe o nome de Conceição do Almeida por fazer 
referência a uma família que tinha devoção a Nossa Se-
nhora da Conceição, e cedeu poses de suas terras para a 
construção da capela, hoje a igreja matriz. Assim, é neste 
contexto que a Festa de Nossa Senhora da Conceição 
apresenta-se como uma ligação direta entre a identidade e 
pertencimento de seus moradores, pois vem mostrando a fé 
do povo almeidense, e refletindo a relação dos moradores 
com a cultura local. 

membramento do município de São Felipe-Ba. 
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O cunho metodológico dessa pesquisa constitui-se em base 
qualitativa, cujo os instrumentos para utilizados como cole-
ta de informações foram o levantamento bibliográfico para 
fundamentar a análise, da qual utilizou-se autores como 
Carlos, A. (1996), Santana, I (2014), Lefebvre, H. (1991), 
Santos, A. (2014), Hall, S. (2003), Damatta, R. (1981), 
dentre outros, observação direta na cidade no período da 
festa e entrevistas abertas realizadas com cinco moradores 
locais. Os quesitos a serem analisados nesta pesquisa 
referem-se às questões de pertencimento ao lugar, da cultu-
ra imaterial viva e a identidade dos moradores com a tradi-
ção. 
Nesta perspectiva, seu desenvolvimento encontra-se organi-
zado em duas partes: a primeira relatando a formação e 
emancipação da cidade e ressaltando a origem de seu 
nome; a segunda, enfocando a cultura, a tradição da Festa 
Nossa Senhora da Conceição e suas modificações, mos-
trando ainda a relação de identidade dos Almeidenses com 
a fé e devoção. Ulteriormente foram pautadas algumas 
considerações acerca do resultado desta pesquisa. 

Nossa Senhora da Conceição, em Conceição do Almeida-
Ba. 

Metodologia 

Resultados e Discussão

Nesse sentido, ancorado a perspectiva de Matosso apud 
Bonfim (2006),  percebe-se que esse território esteve du-
rante três séculos como o mais importante do Estado, uma 
vez que em 1560 começa a produção de cana-de-açúcar, 
e nessa condição que vão emergir as primeiras vilas e 

No tópico “Análises Geográficas: De aglomerados à cida-
de”, parte-se junto a Mumford, L. (1982), para entender o 
sentido das origens das cidades e o processo de sedentari-
zação humana, buscando um diálogo permanente com a 
problemática da colonização brasileira, sobretudo no terri-
tório de identidade do Recôncavo. 
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aglomerados, que sucessivamente vão se transformar em 
cidades estratégicas pensadas para a condição de dinami-
zação dessas culturas. Devido essa dinâmica comercial 
surge também cidades com características dormitórios. 
É nessas dependências históricas que surgiu a cidade de 
Conceição do Almeida, cujo famílias italianas instalaram-se 
num aglomerado de casas formando um povoado que 
recebeu o nome de Capela do Almeida, e então, em 18 de 
julho de 1890, aquele povoado passa a ser oficialmente 
um município. Assim, segundo Carlos, A. (2009), é preciso 
pensar a cidade numa perspectiva histórica e cultural e 
para isso deve se levar em conta suas origens, o processo 
de sedentarização humana. A cidade de Conceição do 
Almeida não se difere, ganha materialização concreta por 
aspectos políticos e cultural na reafirmação da fé em devo-
ção a Nossa Senhora da Conceição. Ao redor da atual 
igreja matriz, reconstruída em 1890, foi surgindo e materi-
alizando-se uma cidade interiorana com seus traços bucóli-
cos de uma vida rural, marcada por uma arquitetura colo-
nial barroca. 

Portanto, poderíamos nos questionar diante o fenômeno da 
globalização e as aldeias globais, o que chamamos de 
urbano? O que se configura como cidade? Pois segundo 
Santana (2014, p. 4), “é fundamental discutir sobre a ques-
tão das cidades pequenas na rede urbana brasileira, tendo 
em vista que das 5.565 cidades, apenas 433 possuem uma 
população superior a 50.000 habitantes”, dado que coloca 
Conceição do Almeida-Ba a insere-se nesse 92% da rede 
urbana brasileira composta por cidades pequenas. Desta 
forma, responderíamos os questionamentos feitos a cima 

Hoje as formas-conteúdo de um passado não tão distante 
guarda os traços daquela viveu modificações na paisagem 
e função pensada para cidade “como um imã, um campo 
magnético que atrai, reúne e concentra os homens” 
(ROLNIK, 2004, p.12) na acumulação dos meios de pro-
dução, no capital, na mão-de-obra, mas também nos laços 
identitários dos seus moradores com as simbologias e sig-
nos do urbano. 
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No segundo tópico “Festa de Nossa Senhora da Conceição 
e sua relação com a identidade dos almeidenses”, busca-
mos elencar a relação da festa com a identidade dos mora-
dores, ao passo que foi problematizado aspectos ligados 
ao conceito de lugar a partir de narrativas expressivas de 
quem vive na cidade e participa do contexto dos festejos. 
Para Carlos, A (1996, p. 29), “lugar é produto das relações 
humanas, entre sociedade e natureza, tecido por relações 
sociais que se realizam no plano do vivido, o que garante a 
construção de uma rede de significados e sentidos que são 
tecidos pela história e cultura civilizadora produzindo a 
identidade, posto que é aí que o homem se reconhece 
porque é lugar da vida. O sujeito pertence ao lugar como 
este a ele, pois a produção do lugar liga-se indissociavel-
mente à produção de vida”. 

com o que Lefebvre (1961), chama de urbano, pois a cida-
de é a base concreta em que o urbano se realiza, com suas 
construções arquitetônicas, podendo considerar o urbano 
como um conjunto de relações inseridas na cidade, ou 
seja, é a partir da cidade que se pode atribuir significado e 
significação ao espaço urbano. Portanto, a cidade é um 
processo acumulativo de todas outras cidades de antes, 
produzidas pelas relações sociais causadas no histórico do 
espaço geográfico.

Assim, Callai, H (2000, p. 122), diz que conhecer a história 
do lugar é também reconhecer a sua cultura. O culto do 
povo almeidense a uma imagem branca de origem portu-
guesa surgiu antes de tudo pelas imposições de uma elite 
escravista, e fundiária, ao colonizar as subjetividades da-
queles que trabalhavam na manutenção da economia 
naquele espaço-tempo. Segundo as narrativas orais por 
seus moradores antigos, a história que conta é que a festa 
surge com as orações massivamente cantadas nas planta-
ções de fumo,  numa zonal rural chamada de São Francis-
co da Mombaça, para onde os moradores se deslocavam 
dia a dia em procissão agradecendo a Nossa Senhora da 
Conceição pela colheita de fartura do fumo que permitia 
colocar o pão de cada dia na mesa, criando laços de iden-
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Para tanto, ao questionar um interlocutor, colaborador da 
pesquisa sobre o que achava sobre a não existência da 
parte profana na festa, vejamos o que ele diz: 

Assim, temos uma contradição nas falas dos interlocutores, 
uma vez que deixa transparecer que a retirada da lavagem 
consideração aspectos importante para igreja em detrimen-
to daqueles que com espirito de comunidade. Parafrasendo 
o que chama a especialista em geografia cultural Zeny 
Rosendahl (2001), o sagrado é como separação e defini-
ção, que sugere sentido de ordem, totalidade e força.  

Portanto, vemos que a festa é de uma expressão popular 
que carrega o sentimento de pertença, cujo os filhos que 
estão ausentes voltam para culminar em comunidade. 
Ainda segundo relatos desse morador a festa está se modi-
ficando e tudo começou com as novenas, que tiveram 
várias transformações no sentido de organização, e logo 
após as drogas e brigas estavam interferindo na parte pro-
fana da festa. 

Umas das coisas que não devia ter perdido, era o que a 
Igreja Católica chama de profano, isso tinha uma ligação 
muito forte, que era você trazer os costumes, as pessoas se 
reunião na praça, para fazer essas atividades que fortaleci-
am essa agremiação. Para eles a bebedeira, a maneira de 
como você dançava na lavagem, incorporava outros 
elementos da cultura negra, cortar a parte profano foi 
voltar para o que eles almejem, o litúrgico (Entrevistado 3).

Eu acredito que a Festa de Nossa Senhora é muito anima-
da, o povo Almeidense é um povo muito animado, é um 
ponto convergente. A gente sai para procurar se estabele-
cer quanto estudante, trabalhador, mas nesse período da 
festa voltamos para a cidade (Entrevistado 1).

tidade coletivos. 
Em entrevista aberta realizadas com os interlocutores da 
pesquisa afirmam que, mesmo muitos dos almeidenses 
terem se deslocado para outras cidades para trabalhar e 
estudar, no período da Festa de Nossa Senhora da Concei-
ção voltam para festejar e receber as bênçãos da “Mãe 
Maria”:
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A comunidade até hoje guarda na memória a festa profa-
na, da que sente falta e a reclama como parte de sua iden-
tidade e seus costumes, porque, como diz Tomaz (2010, p. 
2), “parte da memória coletiva de determinado grupo, a 
memória de um passado comum e de uma identidade 
social faz com que o grupo se sinta parte daquele lugar, do 
espaço que traz a lume a história de todos”. No entanto, 
em substituição da parte profana, a comissão organizadora 
da festa criou o “Café com Maria”, pois a praça é o lugar 
intencional do encontro, da permanência, dos aconteci-
mentos, de práticas sociais, de manifestações da vida urba-
na e comunitária e de prestígio (CASTRO, J. 2012), quando 
na manhã do dia festivo após a carreata, é oferecido um 
café para toda cidade de Conceição do Almeida.

BOMFIM, Márcia Virgínia Pinto. A rede urbana do Recôncavo Baiano e seu  
funcionamento técnico. Dissertação (Mestrado) – Pós-Graduação em  
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2006.
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dendo, junto com Hall (2003), a identidade no seu dina-
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Professor Marcelo Lins 
Mestre em História pela 
UFBA, Doutorando em 
História pela UFRRJ e 
professor da UESC.

Marcelo, como professor e eterno estudante, como avalia o 
papel da História e da Memória na construção identitária da 
sociedade?

Às vezes usada como sinônimos, talvez porque ambas se referem à ideia 

vaga de passado, História e Memória possuem uma identificação 

comum; no entanto, entre os historiadores do nosso tempo, não se 

confundem. Para pensar a relação com a identidade creio em ambos os 

casos existe uma influência direta. Para começar devo registrar que não 

levantarei nenhuma novidade do ponto de vista teórico, pois expresso o 

que já vem sendo tratado e acumulado há algum tempo no campo da 

História e das demais áreas que usam a memória e identidade como 

campo de estudos, tendo como ponto de partida as análises feitas por 

Maurice Habwacks ainda nas décadas de 1920 e 1930 e posteriormente 

os estudos de Michael Pollak, Jacques Le Goff, entre outros.
Apesar da maioria das pessoas acreditarem que suas memórias são um 

traço estritamente individual, que partiria apenas das suas próprias 

vivências, elas possuem um caráter coletivo e social e como tal está sujeito 

Entrevista 
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Nesse caso, são episódios que marcaram tanto o imaginário, que 

mesmo que a pessoa não tenha presenciado, o grupo se identifica 

tanto com determinado passado e por isso constitui parte da memória 

que é transmitida ao longo do tempo. Isso pode acontecer com 

grupos familiares, partidos, organizações políticas, cidades, regiões, 

e até países. O mesmo se refere a personagens ou lugares de 

memória, que podem fazer parte dos elementos formadores da 

memória social. 
A memória consiste num fenômeno coletivo. Uma construção social, 

constituindo-se a partir das relações entre os indivíduos e grupos. 

Portanto é coletiva, seletiva e viva, pois passa por mudanças. A 

memória faz sentido em relação a um grupo do qual a testemunha 

faça parte, e depende do contexto de referência no qual atualmente 

se transitam o grupo e o indivíduo.  
Segundo Halbwachs, as memórias individuais se constituem a partir 

de “quadros” fornecidos pelo meio social, que funcionam como 

pontos de referência para a construção de lembranças. Eles 

determinam o que deve ser lembrado, esquecido, silenciado ou 

comemorado pelos sujeitos. Ou seja, a memória, além de coletiva é 

também seletiva, pois não registra todos os episódios da vida de um 

indivíduo ou de existência de um grupo. Essa seletividade, dando 

mais ênfase a alguns episódios do que a outros, tem relação com os 

valores dos grupos a que estamos ligados. Nesse sentido fica evidente 

a relação entre memória e identidade A memória cumpre um 

importante papel na construção de da coesão social na medida em 

que nos identifica ao grupo, e isso vale também para cidade, região e 

nação. 

a transformações, a mudanças. A memória é formada por aquilo que 

foi vivido individualmente, mas também por acontecimentos vividos 

por pelo grupo, ou por membros do grupo que o sujeito pertence e se 

identifica.

Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por 

outros, ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos 

envolvidos e objetos que somente nós vimos. Isto acontece porque 

jamais estamos sós. Não é preciso que outros estejam presentes, 

materialmente distintos de nós, porque sempre levamos conosco 

certa quantidade de pessoas. (HALBWACHS, 2006, p.30) 
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Para Halbwachs, geralmente atribuímos a nós mesmos, como se 

apenas em nós se originassem as ideias, reflexões, sentimentos e 

emoções que nos foram inspiradas pelo nosso grupo. “Quantas vezes 

expressamos, com uma convicção que parece muito pessoal, 

reflexões tiradas de um jornal, de um livro ou de uma conversa. Elas 

correspondem tão bem a nossa maneira de ver, que nos 

surpreenderíamos ao descobrir quem é seu autor e constatar que não 

são nossas.” (HALBWACHS, 2006, p.64) 
Ou seja, a memória depende de pertencimento ao grupo, e isso está 

ligado a uma relação de afetividade, de concordância ou de 

identidade, pois é o sentimento de pertencimento a esse grupo que faz 

com que essa memória se realimente.

De acordo com o contexto de história e memória, qual a 

importância da preservação da história local, contada, 

sobretudo, por moradores e trabalhadores do lugar?

Pollak demonstra interesse pelos processos e atores que intervêm no 

trabalho de constituição e de formalização das memórias. E trata do 

que chamou de “memórias subterrâneas” para se referir aos 

excluídos, aos marginalizados e as minorias, que não fazem parte ou 

que se opõem à "Memória oficial".

Interessante considerar a possibilidade de disputas e tensões por 

memórias, já que elas estariam sujeitas a constantes mudanças. Além 

disso, os grupos não são homogêneos e a posição ocupada no 

interior do grupo pode gerar diferentes pontos de vista. 

Para ele essas memórias não simplesmente desaparecem, pois se elas 

encontrarem mecanismos de sobrevivência, que podem inclusive ser 

A análise feita por Michael Pollak, no seu texto “Memória, 

esquecimento, silêncio (1989)”, questiona as funções positivas da 

memória, de reforçar a coesão social, não pela coerção, mas pela 

adesão afetiva ao grupo, ( "comunidade afetiva"), pois para ele isso 

demonstra o papel uniformizador e opressor da memória coletiva. 

“Na tradição europeia do século XIX, em Halbwachs, inclusive, a 

nação é a forma mais acabada de um grupo, e a memória nacional, a 

forma mais completa de uma memória coletiva.” (POLLAK, 1989, 

p.3) 

22



alimentadas no interior desses grupos excluídos, “essas memórias 

subterrâneas que prosseguem seu trabalho de subversão no silêncio e 

de maneira quase imperceptível afloram em momentos de crise em 

sobressaltos bruscos e exacerbados. A memória entra em disputa.” 

(POLLAK, 1989, p.6) O longo silêncio sobre o passado, longe de 

conduzir ao esquecimento, é a resistência que uma sociedade civil 

impotente opõe ao excesso de discursos oficiais. 
Nesse sentido a história local, a partir das memórias de moradores, 

de trabalhadores pode nos apresentar outros pontos de vista com 

relação a memória “oficial” que se constituiu a partir dos interesses 

dos grupos dominantes. E aqui me permitam trazer o exemplo de 

situações próximas. 
Quando ouço moradores da Valença atual, cidade de maioria negra, 

que a cidade não teve escravidão, e argumentam em torno disso que 

a Fábrica não utilizava trabalhadores escravizados, penso como essa 

memória se constituiu. Creio que aqui é um desses casos em que a 

diferença entre história e memória fica evidente. Considerando que a 

escravidão perdurou até o final do século XIX e que a cidade se 

constituiu ainda em meados do século XIX, como acreditar que não 

havia escravizados em Valença? E decorre dessa, outra questão: 

como então essa memória se constituiu? 

Estaríamos certos em armar que a experiência adquirida 

no lugar de vivência do ser, reete noutras possibilidades 

de observar o mesmo lugar? 

Levando em consideração os argumentos usados anteriormente, 

onde nossa memória ganha sentido a partir dos nossos grupos, 

nossas memória com relação aos lugares, a nossa identificação 

Em outras regiões, a exemplo de Ilhéus, ao fim da escravidão, as elites 

que se beneficiaram do sistema escravista não queriam ver seus 

nomes vinculados ao escravismo e trataram de “apagar” essa 

memória, construindo uma versão dos fatos em que a escravidão 

simplesmente desaparece. Isso reforça a importância da história 

local, com a possibilidade de ouvir pessoas remanescentes das 

comunidades quilombolas, que pode fazer aflorar essa memória 

subterrânea, trazendo à tona outras versões. 
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Ter conhecimento desses aspectos, ou ainda a percepção desses 

aspectos culturais pode levar os sujeitos a estabelecerem outras 

relações com os lugares da cidade, seus espaços de vivência. Saber 

que determinado espaço urbano foi usado para castigo físico de 

negros escravizados, a exemplo do Pelourinho em Salvador, ou que 

determinada mata foi preservada pelo significado para religiões de 

Atividades históricas/políticas, fazem com que o indíviduo 

tenha uma ideia entre a atividade tradicional, religiosa e 

étnica racial com os espaços de vivência?

Creio que o mesmo raciocínio usado na questão anterior serve nesse 

caso. A participação em grupos ou atividades de cunho político, ou o 

conhecimento histórico, faz com que os sujeitos enxerguem o mundo 

a partir de outras lentes. E a partir disso percebam aspectos que antes 

passariam despercebidos. E esses aspectos podem inclusive ter 

conexões entre si, como manifestações culturais, ou de cunho 

religioso, que também possuam elementos étnico-raciais. 

também pode ter diferentes percepções a partir da maneira que nos 

relacionamos com os lugares, e claro que isso também tem 

vinculação com aquilo que somos socialmente, ou dito de outra 

maneira os grupos que pertencemos. Afinal de contas, vivemos os 

espaços com perspectivas diferentes. O Guaibim pode ser visto como 

lugar de lazer, de turismo, mas também pode ser o lugar de moradia, 

ou de trabalho, para aqueles que no verão conseguem empregos 

temporários. Certamente que alguém que vive a cidade na 

perspectiva de turista, não vai dar tempo de conhecer determinados 

aspectos, perceber sentimentos, afetividades, ou a maneira que os 

moradores lidam com esse mesmo espaço. 
Creio ainda que determinados sentidos dos lugares possam passar 

despercebidos para quem não possua uma vivência efetiva. As festas 

populares, as manifestações culturais, ou algumas marcas da 

memória dos lugares. Quase todas as cidades possuem uma “antiga 

rua da lama”, ou ainda aquela rua que tinha um estabelecimento 

comercial através do qual a rua virou referência e ainda hoje serve 

para identificar o lugar como “a rua da Maron”, e que para os mais 

novos, ou para quem não pertence ao lugar, não faz sentido. 
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matriz africana, ou perceber os traços de sincretismo religioso nas 

festas do catolicismo popular, nos levam a outros olhares.

Entendo que as desigualdades sociais persistem e que por isso nem 

todos possam tem celulares de última geração, computador, Tv, ou 

ainda acesso as redes sociais, ou a determinados meios de 

comunicação, mas sem dúvidas que as possibilidades aumentaram. 

Um cantor ao conceder uma entrevista se considerou capaz de 

afirmar que “o Brasil não teve uma ditadura, mas um militarismo 

vigiado”. Isso foi publicado por uma revista de circulação nacional, e 

um monte de gente saiu repetindo isso como verdade. Inúmeras 

notícias falsas são espalhadas todos os dias e isso tem impacto na 

vida das pessoas e chega a influenciar o destino político do país. E 

isso torna as escolas, as universidades, ainda mais necessárias. A 

História, assim como outras áreas de conhecimento, possui o papel 

de combater o obscurantismo, a falsificação das narrativas como 

forma de negar o passado, e o negacionismo que chega ao absurdo 

de afirmar que determinados episódios não aconteceram. Para 

conseguir isso, é necessário tornar a história pública, levar para 

Penso que vivemos em um momento em que é comum ouvirmos nas 

ruas as pessoas afirmando que nunca tivemos tanta possibilidade de 

obter informações. Ou que nunca tivemos tantos meios de 

comunicação disponível. 

Nos últimos semestres, vivemos momentos marcantes na 

história recente do Brasil. Uma vez professor de História, 

numa instituição de formação superior, como você 

percebe o papel  das mídias no processo da 

conscientização e contextualização histórica brasileira?

Ainda assim acho necessária a reflexão sobre a qualidade das 

informações que circulam, pois tenho percebido um número 

crescente de pessoas que se consideram especialistas em tudo por ter 

“visto na internet”, sem nunca ter lido um livro, frequentado um curso, 

ou escutado algum especialista de fato. Pessoas afirmam que vacinas 

fazem mal, que a Terra é plana, que os portugueses não pisaram na 

África sendo os próprios africanos responsáveis e os que lucraram 

com a escravidão, ou ainda que nazismo é de esquerda.
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grandes audiências, e fazer a população em geral perceber os 

aspectos históricos que estão presentes no cotidiano, nos jogos, 

filmes, séries, e chegar em espaços pouco utilizados pelos 

historiadores como websites, canais de vídeos, redes sociais e outros 

recursos on-line. Portanto, creio que podemos aprender a utilizar 

melhor essas mídias como instrumentos no processo de educação.

Criado em 1838 e a partir de então sempre obteve apoio do 

Imperador D. Pedro II, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

(IHGB) realizou um concurso de monografia para a criação de um 

manual sobre como escrever a história do Brasil. O ganhador foi o 

texto do naturalista Karl Philip Von Martius com texto redigido em 

1843 intitulado “Como se deve escrever a História do Brasil”. 

Resumidamente o texto afirma que a História do Brasil não pode se 

constituir uma ruptura, mas sim se apresentar como a continuidade 

da história daqueles que trouxeram para cá a “civilização”, ou seja, 

os portugueses. Além disso, seria necessário incorporar os elementos 

das três raças formadoras da nação: o branco europeu, o índio e o 

negro, mas uma leitura atenta demonstra claramente o papel dos 

índios e dos negros como colaboradores e ao branco ele reserva o 

papel de civilizador, fica perceptível seu olhar hierarquizado. 

Acredito que essa frase seja fartamente utilizada sem maiores 

reflexões e que apenas em parte reflete a realidade. Quando o Brasil 

se tornou “independente” de Portugal, em 1822, teve a partir de 

então a árdua tarefa de construir a sua “memória nacional” de um 

país que ficou independente mantendo no poder um filho da antiga 

família real portuguesa. Todos os outros países da América Latina 

construíram suas memórias pós-independência salientando a ruptura 

do momento antes e depois de se libertarem das suas antigas 

metrópoles. 

Dizem que “o Brasil é um país sem memória”! Como você 

deniria o papel da educação histórica e política na 

identidade dos brasileiros?

Ao lançar as bases do mito da democracia racial brasileira, com a 

ideia de que as raças viviam harmonicamente, Martius e o IHGB 

cumpriram a importante tarefa designada pelo imperador, de 
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construir uma identidade nacional a partir de um projeto específico de 

memória. 
Agora, depois de apresentar essas informações tentarei responder à 

questão com algumas provocações. Essa identidade nacional 

lançada ainda no século XIX teve impactos profundos no pensamento 

e na memória nacional. Ainda hoje encontramos nos livros didáticos 

parte dessa narrativa, com a história do Brasil se iniciando com a 

história portuguesa, como se antes da colonização não houvesse 

nada por aqui, além disso, ainda encontramos no senso comum a 

crença na democracia racial, apesar do tanto que já foi questionada 

pela academia e pelo movimento negro. 
Então a nossa “memória nacional” trata toda a população como 

homogênea, e que cumpre o papel de na época de grandes eventos 

esportivos fazerem todos carregarem bandeiras pelas ruas e se 

solidarizarem com gritos de que “somos todos brasileiros”. Os 

conflitos étnicos raciais, de classe, de gênero são simplesmente 

jogados para baixo do tapete, e se alguém chama a atenção para 

esses aspectos surgem reações como se, ao revelar o problema 

existente, estivesse criando o problema. Creio que essas e outras 

polêmicas ficam mais afloradas nos momentos de crise, as disputas 

em torno das narrativas históricas e das memórias ganham força. E 

por perceber a importância da educação como um todo, e da história 

em particular, que tentam controlar as escolas, estabelecer censura, 

para controlar essas narrativas. Por isso os ataques às universidades, 

à intelectualidade, ao conhecimento e mais especificamente o ataque 

a algumas áreas como História, Filosofia, Ciências Sociais. Portanto 

não temos outra opção senão a de entrar nessa disputa, ir para o 

debate. Não é apenas uma disputa pelo passado, mas uma disputa 

pelo presente.
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azaré é uma cidade que carrega uma 

Nhistória e memória muito forte, trazendo 
consigo a riqueza e a presença do passado 

presente em arquitetura e nos monumentos. Ela está 
localizada no centro sul do Recôncavo Baiano, as 
margens do Rio Jaguaripe, conhecida pela grande 
produção de farinha de mandioca, ganhou o 
codinome de “Nazaré das Farinhas”. Em meados de 
1999, foi criado um dos monumentos artísticos, 
mais importantes, idealizado no primeiro governo 
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do prefeito Dr. Clóvis Figueiredo Sousa, autor do  
projeto criado para comemorar os 150 anos de 
emancipação política criou-se uma estátua 
medindo 15 metros de altura, 4,60 de largura, 3,80 
metros de profundidade e 9,20 de envergadura 
(distância entre as mãos), onde se tem uma vista 
privilegiada da “terra morena”, como é conhecida 
a cidade pelo fato da alta melanina presente nos 
moradores. Podendo ser possível avistar nos dias 
com menos nebulosidade cidades circunvizinhas 
como, o farol do Morro de São Paulo, parte da 
cidade de Salvador e Jaguaripe. Neste local, 
também pode-se conhecer os monumentos da Via 
Crucis que se localiza por parte do trajeto até a 
chegada ao monumento, onde há cenas da paixão 
de cristo em tamanho real, feito em argila pelos 
oleiros de Maragojipinho que dão vida a tradição 
dos Caxixis. O monumento Jesus de Nazaré mesmo 
não sendo reconhecido e tombado pelo Instituto de 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 
que é responsável pela preservação e divulgação 
dos patrimônios materiais e imateriais no Brasil, ele 
continua sendo o mais importante e novo da 
cidade, sendo um marco erguido num morro da 
fazenda Mercantil, conhecido como Alto da Torre, 
onde se encontra uma imagem de Cristo com 
braços abertos saudando toda a cidade e as 
pessoas que por ali passa, já que atualmente 
Nazaré é passagem obrigatória para todos os que 
transitam pela BA-001, que liga todo o litoral 
baiano. Entretanto mesmo sendo privilegiado com 
uma vista deslumbrante e tendo intenção da 
c o n s t r u ç ã o  p a r a  a  c o n t r i b u i r  c o m  o 
desenvolvimento turístico-econômico do município, 
enriquecendo o patrimônio artístico-cultural e 
arquitetônico da constitucional cidade de Nazaré, 
com o passar dos anos, a invisibi l idade 
governamental e dos próprios moradores começou 
a tomar conta do lugar, por falta de manutenção da 

Foto: Emanuely Maria, 2018
Monumento Jesus de Nazaré
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estrutura e divulgação o monumento tornou-se desvalorizado pela 
população. Atacado pelos vândalos, ele se encontra atualmente em 
estado de descaso, onde possui parte das cenas da Via Crucis 
pinchadas, quebradas (muitas sem as mãos), faltando algumas 
peças, sujas e a falta de segurança para visitantes, fez com que as 
visitas fossem diminuindo aceleradamente com o passar dos anos. 
Atualmente as visitas acontecem esporadicamente apenas nos dias 
da semana santa, onde é realizado um dos maiores eventos da 
cidade, fazendo assim, que milhares de visitantes venham de 
diferentes lugares prestigiar as apresentações com muita história, 
emoção e cultura. A feira de Caxixis por sua vez, também é um dos 
eventos mais importantes da cidade, a qual traz várias atrações 
festivas. Nesta perspectiva, buscando compreender os motivos que 
levaram a desvalorização, o mais apontado foi a falta de segurança e 
divulgação, já que algumas pessoas relataram que nunca ouviram 
falar sobre o monumento e outras relataram assaltos no local por não 
ter nenhum tipo de segurança. Mostrando assim que mesmo sendo 
um patrimônio importante para uma parte da a população nazarena, 
já que os moradores relatam que se sentem pertencentes com relação 
a identidade da cidade, e tem uma relação forte de afeto com o 
monumento. Fica em evidência, portanto, que os órgãos 
responsáveis pela preservação e valorização patrimonial não tem 
dado a devida importância. Nesse sentido, para uma melhor 
compreensão do tema, foram aplicados questionários com o intuito 
de ter uma visão mais abrangente por parte da população em relação 
ao Monumento Jesus de Nazaré e com eles foi possível observar que 
todos os entrevistados possuem lembranças topofílicas, ou seja, ao 
falar sobre vem a mente deles memórias boas sobre o local chegando 
a fazerem até relações do monumento com vários aspectos como; 
paz, pois se trata de um lugar bastante calmo e silencioso; Jesus, 
porque na época da semana santa os religiosos sobem em forma de 
procissão para proclamar a sua fé e histórico, por se tratar de contar a 
história do momento da crucificação de Jesus, tendo de partida as 
estatuas da via Crucis e término com o monumento Jesus de Nazaré, 
que é o telado do momento onde Jesus ressuscitou ao terceiro dia. 
Diante das pesquisas feitas e informações coletadas e tendo em 
mente que a memória é carregada por grupos vivos que está em 
constante evolução podendo cair no esquecimento inconsciente. 
Conclui-se que um dos motivos que acarretaram o baixo índice de 
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visitação foi a falta de tempo alegada por vários entrevistados, o que 
nos leva a repensar os nossos posicionamentos, valorização e 
distribuição do tempo perante os monumentos artísticos materiais e 
imateriais existentes.

"Os monumentos artísticos mais importantes é uma grande estátua de Jesus 
Cristo no alto de um morro"; Guia do Turismo Brasil. Disponível em 
<https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/BA/288/nazare->. Acesso em 23 de 
setembro de 2018.

Referências

Foto: Emanuely Maria, 2018
Vista da cidade de Nazaré
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Gislane Santos Conceição

AS HERANÇAS MEMORIAIS 
GUARDADAS PELO POVO DAS CASAS 
DE FARINHA NA ZONA RURAL DE 
TAPEROÁ-BA.

Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - campus Valença

aperoá-BA é uma cidade rica em patrimô-

Tnios materiais e culturais, região em que 
em sua maioria é composta por zonas 

rurais onde estão presentes muitas casas de 
farinha, monumento responsável pelo sustento 
de muitas famílias, tendo como seu derivado um 
dos produtos mais consumidos pela região. As 
casas de farinha são de suma importância para 
a história e economia de Taperoá, entretanto 
têm entrado em constante degradação ocasio-
nando a extinção ou descaracterização dessas, 
um monumento histórico que vem se perdendo 
com o passar dos anos e que se originou muito 
antes da colonização sendo, sobretudo, uma 
atividade ancestral.  As casas de farinha e os 
seus derivados compõem o sustento do chama-
do “negocio familiar”, sendo assim um dos pila-
res que constituem as fontes de renda dos agen-
tes, por outro lado esta atividade tradicional faz 
parte da história e da identidade dos trabalha-
dores, assim também como da cidade em que 
habitam. Em vista disso, observando o descaso 
ocasionado pelo tempo e pelo esquecimento por 
parte da comunidade taperoense, essa investiga-
ção foi realizada para identificar de que modo 
as casas de farinha estão sendo postergadas e 
de que forma devida importância, visando a 
preservação da atividade tradicional e o artefato 
responsável. Taperoá, em sua maioria, é com-
posta por zonas rurais, lugar onde há um maior 
contato com o meio ambiente, e por isso as 
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Exercer esta atividade, é perpetuar uma história, registrar 
memórias e dar seguimento a uma tradição, entretanto, 
algumas casas de farinha encontradas em Taperoá, BA se 
encontram degradadas ou descaracterizadas: Muitas já não 
existem mais e ainda é possível ver os resquícios e e destro-
ços, enquanto outras já não realizam o trabalho da mesma 
forma, utiliza-se das maquinas e do processo industrial que 
cresceu ao longo dos anos, tornando o afazer mais rápido, 
porém no resultado final há um percentual de diferença. As 
poucas que ainda operam simbolizam um grande ato de 
resistência, pois cada vez mais o “fazer farinha tradicional” 
se afunda em um grande calabouço de perda de identida-
de. Além disso, a atividade envolve uma série de etapas 
que exigem dos trabalhadores muito esforço, tempo e dedi-
cação: a colheita, o descascamento, a ralação, a prensa-
gem, o peneiramento e a torração, consecutivamente. 
Cada item do procedimento é extremamente importante 
para o resultado final da farinha, sendo que, assim como 
antigamente, hoje em dia, esse trabalho vincula tanto as 
mulheres como os homens, que dividiam as tarefas entre si, 
levando também consigo as crianças e adolescentes que 
faziam parte da casa, por muitas vezes o trabalho ultrapas-
sava a noite e a madrugada, mas embora o cansaço fosse 
grande, uma forma de torna-lo menor era por meio da 
distração, que consistia em diálogos e cantorias, passando 
do pressuposto de que “quem canta os males espantam”, 
eram entoadas cantigas por todos os trabalhadores. Duran-
te muito tempo esta produção foi responsável por sustentar 

atividades exercidas envolvem o aproveitamento do que a 
natureza proporciona, uma destas práticas é o plantio 
que é bastante presente em quase todas as áreas, e outra 
atividade comum é a produção de farinha e derivados 
que sucede o trabalho da plantação. A mandioca era o 
principal produto agrícola indígena quando aqui chega-
ram os primeiros colonizadores (PINTO,2002). Sendo 
assim a tradição do “fazer farinha” é algo que surgiu há 
muito tempo atrás, passou tanto taperoense como brasi-
leira.
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Os produtores da farinha eram constantemente invisibili-
zados, local considerado como “o lugar dos fracos” 
mostra que desde sempre não era visto com o protago-
nismo que merecia, os consumidores por exemplo, des-
frutam da farinha como parte de sua alimentação e sím-
bolo da sua cultura regional, entretanto, não reflete o 

diversas famílias, algumas donas do próprio negócio, 
outras apenas trabalhando em casas de farinha empres-
tadas de fazendeiros, a prioridade era se sustentar e essa 
forma de sobrevivência, consequentemente, beneficiava a 
grande parte da população taperoense. 
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quanto esse produto é importante para outras pessoas 
assim também para sua própria história. Há diversas 
formas de sensibilizar uma sociedade a respeito de algo, 
e uma destas maneiras é fazendo com que toda a comu-
nidade taperoense tome conhecimento da situação atual 
das casas de farinha, com essa sensibilização é possível 
demonstrar o quanto este artefato é importante, princi-
palmente para a formação da identidade do indivíduo 
referente à região que habita. Alcances processuais, mas 
que estão a caminho de serem atingidos.Dado o exposto, 
considerando alguns dos sobrepostos através dos resulta-
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Casa de farinha localizada na cidade

de Taperoá-Ba.
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Janeiro; Departamento de Apoio e Projeto de Preservação Cultural;

dos obtidos, é perceptível a noção de pertencimento por 
parte dos trabalhadores, que até então atestam que supos-
tamente o seu trabalho e empenho é valorizado pelos con-
sumidores urbanos, entretanto, não é compartilhado o 
mesmo sentimento pelos órgãos públicos. Foi notório ao 
longo da pesquisa que esta atividade envolve muito mais 
história, memória e saberes que perpassam qualquer ideia 
de insignificância que muitos atribuem. Conhecer mais 
sobre sua própria cultura, visionar outros tipos de patrimô-
nios históricos tornam a visão muito mais ampla para pas-
sar a valorizar o local de vivência. 

Referências
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Nacionalmente conhecida

Casas de farinha e suas  
heranças

Uma herança memorial 
A farinha preferida

É a do fazer tradicional

Não tem ninguém que não gosta
Do trabalho manual

O que eu posso dizer?
Sustentou foi muita gente

Todos dizem que é gostosa

E a casa de farinha

Ajudou a sobreviver
Um artefato ancestral

E um patrimônio cultural
Que tem que permanecer

Faz parte da nossa história

À identidade do lugar

Herança de Taperoá

Tradição de muita gente

                        Gislane Conceição, 2018

Que deve se perpetuar 

Atividade referente

Um guardador de memórias
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Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - campus Valença

A RESISTÊNCIA DOS PESCADORES ARTESANAIS 
NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DA GRACIOSA

Julia Stefany de Jesus Vilas Boas 

raciosa está vinculada ao município de Taperoá, próximo da 

GBA 001, na divisa entre Valença e o município, para quem vai 
sentido ao extremo sul da Bahia. Trata-se de uma comunidade 

rodeada de um significativo estuário banhada pelo rio Graciosa, tendo 
como principal atividade, a pesca, que é um exercício presente na 
comunidade, e tem  grande importância para a maioria dos 
moradores, partindo de uma relação bem mais profunda do que se 
imagina, e sendo considerada um indicador de qualidade ambiental, 
tendo ainda uma importante estratégia para a conservação dos 
recursos pesqueiros (CATELLA et al., 2012). O rio é responsável por 
grande parte do sustento dos moradores, tendo como principal 
pescado robalo, carapeba e curimã que é majoritariamente praticado 
por homens em maré grande na lua crescente, e há também a 
utilização do marisco sendo o caranguejo, siri, ostra, aratu, goiamum, 
sururu entre outros que é exercido por mulheres que geralmente cuida 
dos afazeres da casa e ainda marisca e ensaca o produto para a venda. 
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Instrumentos de pesca utilizados no rio Graciosa
Foto: Patrícia Moreira, 2018.

A ancestralidade está diretamente ligada a este oficio como é dita por 
Rios, Kassia em seu artigo Reflexões sobre a Atividade da Pesca 
Artesanal e da Carcinicultura no estado da Bahia, é um trabalho 
passado em gerações, que percorre o espaço\lugar de acordo a 
historia temporal da comunidade sendo a  mariscarem e a pesca as 
riquezas naturais que permite que a atividade seja  passada pelos 
familiares e vizinhos. Transformando em memória o dia a dia de uma 
comunidade quilombola e pesqueira, como principal essência o 
respeito á natureza como é representado no cotidiano dos moradores, 
tendo a liberdade de ter um trabalho onde sustenta sua família. Tendo 
outro ponto a resistência, que faz parte da história da comunidade, e 
tem-se como fato a desvalorização do trabalho e do trabalhador pelas 
cidades adjacentes, á falta de auxílio dos órgão competentes, perante 
os utensilio essenciais para o trabalho e uma educação que traga  o dia 
a dia dos para que o aluno se perceba na aula; É a falta de atenção de 
um Estado que facilita este tipo de descaso, o que ocasiona uma vigília 
24h relacionadas as pessoas da comunidade. É o que reforça o trecho 
do hino do MPP, que fala de tradição, liberdade e igualdade; Realidade 
de uma comunidade tradicional. Para sua realização foi utilizada como 
metodologia, a bibliografia onde foi lido uns artigos referente á pesca 
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Lutamos juntos por igualdade / com liberdade garantir o pão 
A nossa luta é por terra e água / Do litoral ao sertão

Hino do movimento dos pescadores e pescadoras - MPP 

Existe uma associação de pescadores, que se firmou em decorrência á 
alguns conflitos que veio a ocorrer em 2015, o MPP tem como frase de 
luta “Somos Pescadores e Pescadoras e lutamos para defender o nosso 
Território”, vindo assim contribuir com a união tanto dos moradores 
quanto com outras comunidades no que tange a apropriação do seu 
meio de trabalho. O movimento tem como objetivo preservar as águas, 
os ancestrais e principalmente os manguezais que serve de alicerce 
para a comunidade. Este ecossistema desempenha papel fundamental 
na estabilidade da geomorfologia costeira, na conservação da 
biodiversidade e na manutenção de amplos recursos pesqueiros, 
geralmente utilizados pela população local (SCHAEFFER-NOVELLI, 
2005). Sendo sua maior parte mangue, é aceitável toda essa proteção 
vinda dos moradores da comunidade. A pesca artesanal alimenta as 
famílias de baixa renda, esta relacionada a agricultura familiar sendo 
responsável também por metade do pescado consumido pela 
população humana (SOUZA, 2016). É notório seu potencial para 
venda, exibidas em pesquisas e artigos, basta o reconhecimento 
perante os mesmos, através de melhora no tratamento na ajuda com 
utensílios de pesca, e capacitação de comunidades pesqueiras para 
com seus direitos e deveres.  Sendo importante não só porque gera 

artesanal como fonte de renda, que foi de grande assessoria para que 
tivéssemos uma base teórica, já que trabalho como atividade 
tradicional, proporcionando assim uma visão ampla do tema, houve 
também a utilização de questionários para melhor esclarecimento das 
percepções sobre a comunidade fazendo posteriormente gráficos para 
melhor visualização dos resultados e fotos dos moradores exercendo 
seu trabalho. Uma das perguntas que teve mais destaque no serviço de 
campo, questionava  a rejeição para com a vida dos entrevistados, e 
setenta por cento  respondeu que já se sentiram acuados e\ou 
menosprezados por ter como trabalho a pesca artesanal, salientando 
que é comum este tipo de olhar da sociedade para com os trabalhos 
ditos inferiores.  

Chegou a hora de defender / Nosso pedaço de chão
A terra é nossa isso por direito / Respeite nossa tradição
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renda, mas por ser memoria e por transcender para além da 
forma\trabalho manual física, é importante por ser executada 
geralmente em coletivo, seja pelas mulheres com seus mariscos ou o 
tratado do peixe, a espera do mês de janeiro á março com a chegada 
da andada ,são atividades que já estão enraizadas na comunidade. Os 
moradores, não reconhecem sua importância por não ter visibilidade 
e\ou reconhecimento do seu trabalho, tanto por moradores 
adjacentes, quanto por incentivo dos órgãos públicos em geral e é 
importante salientar a sua importância para a região por meio do 
trabalho exercido que consiste, além do quesito econômico a 
ancestralidade e reconhecimento. 
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IMPORTÂNCIA CULTURAL DA FEIRA DE 
SÃO JOAQUIM PARA A CIDADE DE 
SALVADOR/BA

Marcelle Bianca Bittencourt de Santana

Colégio da Polícia Militar - Unidade Lobato

feira de São Joaquim, situada no bairro da 

ACalçada, na Avenida Oscar Pontes, parte 
baixa da cidade de Salvador/BA, é palco 

de sua expressiva produção cultural, sendo a 
mesma considerada a maior feira livre da cidade 
e a mais demandada pela população de baixa 

renda e donos de restaurantes, por 
conter produtos de fácil acesso e a 
preços populares. Portanto, o públi-
co que a frequenta vem de diversas 
partes da cidade, pois a mesma 
oferece desde produtos alimentícios 
característicos da Bahia a artigos 
religiosos. Além dos soteropolitanos, 
a feira recebe muitos turistas que 
vão até lá para conhecer esse tão 
famoso reduto da nossa cultura. 
De acordo com Lima e Paim (2017, 
p. 75) “É na cultura popular que 
estão indelevelmente presentes os 

saberes e fazeres, as formas de expressão, as 
celebrações e os lugares nos quais se dão as 
trocas simbólicas que constituem o patrimônio 
cultural brasileiro.” 
Assim, esta pesquisa visa demonstrar a importân-
cia cultural da Feira de São Joaquim para a popu-
lação de Salvador/BA. Antigamente a feira era 
chamada de Feira de Água de Meninos, pois 
funcionava neste bairro, porém na década de 60 
houve um incêndio no local e a mesma precisou 
ser transferida para a região atual. Até hoje não 
se sabe ao certo o que teria provocado a tragé-
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Barraca do Sr. Antônio - artigos religiosos, 

Feira de São Joaquim, 2018.

Foto: Marcelle Bianca
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Banca de frutas e raízes, 

Feira de São Joaquim, 2018.

Foto: Marcelle Bianca

dia. Para realização da pesquisa, o método escolhido foi 
a oralidade com aplicação de entrevistas aos feirantes e 
frequentadores da feira. As entrevistas são direcionadas 
por questionamentos previamente elaborados com a 
intenção de extrair o máximo de informações sobre a 
temática abordada e também para testemunhar os desdo-
bramentos das dinâmicas socioespaciais ali presentes. 
Após a saída de campo, os dados foram analisados e 
adicionados à pesquisa. A feira, entre outros usos, tam-
bém é contemplada por bares, restaurantes e música ao 
vivo, atrativos que possibilitam o entretenimento de diver-
sos grupos sociais, pois a mesma está localizada em um 
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bairro que apresenta um fluxo considerável de pessoas, 
próximo ao Terminal Marítimo de Salvador, local intensa-
mente frequentado durante a semana pelas pessoas que 
se deslocam entre os destinos Salvador/ilha de Itaparica, 
que vão e voltam todos os dias e em grandes feriados. 
Diante disto, Souza (2010, p. 198) afirma que “o face-a-
face, a interação, o contato direto com as mercadorias 
(muitas vezes com o fabricante ou manipulador) e com o 
vendedor só são possíveis em ambientes como este.” A 
Feira de São Joaquim passou por um processo de requa-
lificação no ano de 2008, por meio de um convênio 
firmado entre a Companhia de Desenvolvimento Urbano 
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da Bahia (CONDER), Secretaria de Cultura (Secult) e o 
Governo Federal, pelo Ministério da Cultura, supervisio-
nado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN). 
Segundo as informações adquiridas por meio da pesquisa 
de campo, o projeto previa a substituição de todo o cal-
çamento, telhado e a colocação de novos boxes, o que 
permitiria uma melhor organização e limpeza, porém isso 
não ocorreu, apenas a entrada principal foi requalificada, 
trazendo a sensação de abandono e descaso com os 
demais feirantes, que acabaram ficando prejudicados 
com a precária condição no ambiente de trabalho, influ-
enciando negativamente nas suas vendas, já que a maio-
ria das pessoas dá preferência às barracas alcançadas 
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pela requalificação. Apesar dos seus 34 mil metros qua-
drados de área, apenas 25% foi requalificado. Alguns 
boxes de venda foram trocados e enumerados trazendo 
uma melhor visualização, organização e limpeza. Infeliz-
mente, a maior parte da feira ainda é caracterizada pela 
exposição da fiação antiga, pelo calçamento desgastado 
e a sujeira acumulada entre as vielas. Também por meio 
da pesquisa de campo, foi possível saber que há um 
Sindicato dos feirantes (Sindifeira), responsável por tratar 
dos assuntos referentes a feira e zelar pela beleza e segu-
rança da mesma, esse serviço não é gratuito, os feirantes 
pagam uma taxa mensal para que o sindicato negocie 
melhorias com o governo, mas este ponto também gera 
insatisfação. Entretanto, apesar de todos os problemas 

Artesanato da Feira de São Joaquim, 

2018.

Foto: Marcelle Bianca
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A partir do contato com os feirantes foi possível constatar 
que muitos trabalham há anos na feira, o que garante o 
sustento de suas famílias. A entrevistada (y) é exemplo dis-
so, ela tem uma barraca de temperos desde 1993, quando 
começou vendendo hortaliças no chão e hoje, apesar de 
estar aposentada, continua trabalhando para garantir me-
lhores condições de vida para seus netos. Muitos donos de 
boxes acabam contratando mais funcionários devido a 
grande demanda, além da importância socioeconômica, já 
que a feira também é um ótimo lugar para adquirir recur-
sos fundamentais ao dia a dia da população, ela também é 
reduto de nossa rica cultura, dando lugar e liberdade para 
a exposição dos itens das religiões de matriz africana e de 
elementos da nossa culinária.  

que podem ser facilmente resolvidos pelos órgãos públicos, 
percebe-se que a Feira de São Joaquim representa um 
importante espaço de vivência para Salvador e fonte de 
empregos.

Dentre os produtos lá comercializados estão: fumo de cor-
da, todo o material necessário para o preparo do acarajé, 
abará e outros pratos da culinária baiana, santos para 
devoção, itens decorativos, balaios, tachos, cestas, penei-
ras de palha, roupas, adereços e até alguns animais e itens 
para oferendas. Tudo exposto e adquirido de forma natural, 
revelando o sincretismo e liberdade religiosa que permeiam 
os boxes e barracas da feira. Lá também encontramos 
folhas para banho, remédios caseiros, roupas infantis e 
sandálias e uma infinidade de outros produtos. A partir da 
pesquisa pode-se observar que em algumas barracas ainda 
é comum a não utilização dos cartões de crédito e débito 
como forma de pagamento, visto que são estabelecimentos 
que vendem artigos simples e em pequenas porções, como 
ocorre com os vendedores de coentros e outras hortaliças. 
Essa característica aproxima ainda mais os frequentadores 
dos comerciantes, possibilitando a negociação do preço, a 
famosa pechincha. Ademais, a Feira de São Joaquim é um 
espaço de cultura singular, pois reúne itens da nossa culi-
nária e diversidade religiosa, fortalecendo e resgatando 
nossos costumes e aproximando a sociedade do tradicio-
nal.
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