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RESUMO
Esta tese de doutorado foi construída no desvelamento de um lugar de memória da
comunidade de experiências dos homens e mulheres relacionados aos espaços geohistóricos
das usinas de açúcar do Recôncavo baiano, implícito ao Memorial do Cinquentenário da
cidade de Amélia Rodrigues, em 2011. A abordagem de um acervo fotográfico, como fonte
principal da pesquisa, problematizou a pluralidade cultural do Recôncavo, evidenciando
resistências da memória social (experiências de trabalho, habitação e convivência) como
sentido subjacente aos enquadramentos fotográficos e expressivos de táticas da ocupação
efetiva desse território que, no campo do simbólico, valoriza a subjetividade como um traço
predominante da caracterização cultural desse território nos últimos cinquenta anos de sua
história, em que se agravou o êxodo rural ou desterritorialização das fazendas de açúcar. Essa
suposição de confronto simbólico à prescrição de narrativa histórica da cidade, questionando
os pressupostos monológicos das narrativas históricas, como sempre alusivas de certo
pioneirismo/heroísmo colonialista da fundação nacional, determinou o interesse de
compreensão dessas intenções inscritas no memorial fotográfico. Partindo de recortes
temáticos e cruzamento dos mesmos com outros dados documentais, como procedimentos
elucidativos de recorrências intencionais, analisamos as possibilidades dialógicas entre as
representações estabelecidas e esses significados emergentes sobre a condição subjetiva do
Recôncavo açucareiro na contemporaneidade, considerando-se o caráter autonarrativo dos
dados. Esses indícios, por sua vez, caracterizando um estudo exploratório, demandaram os
olhares dos campos dos estudos pós coloniais/subalternos latino americanos, associados a
pressupostos metodológicos da Nova História Cultural, tomados como referências das leituras
análises que se apresentam neste trabalho, obtendo-se como resultados, outros olhares e
possibilidades de enfrentamento do paradoxo contemporâneo do Recôncavo baiano, mediante
a ressignificação da consciência sobre sua condição humana ou demanda de reeducação das
possibilidades de ver o desenvolvimento/modernização na dialógica das diferenças e
conforme a instrumentalidade das narrativas locais. Este trabalho culminou, portanto, na
proposição de uma prática (foto)gráfica que, associando memória e história, torna-se propícia
à educação dos olhares brasileiros acerca da demanda de “dupla consciência da
modernidade”, mencionada por Paul Gilroy (2001), acerca das possibilidade de valorização
das subjetividades africanas diaspóricas.
PALAVRAS-CHAVE: Memória – Recôncavo açucareiro – pluralidade cultural –
(foto)grafia
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ABSTRACT
This doctoring thesis was built in the unveiling of a place of memory from the community of
experiences of men and women involved in geohistórical spaces of the sugar mills of
Reconcavo of Bahia that was implicit in the Memorial of Fiftieth anniversary of the city of
Amelia Rodrigues, in 2011. The approach of a photographic collection, as research’s main
source, problematized the Reconcavo’s cultural plurality, showing social memory’s resistance
(work experiences, housing and living together) as underlying significance to photographic
frameworks and expressive of tactics on effective occupation in this territory than,
symbolically, valorizes the subjectivity as predominant cultural characterization of that
territory on the last fifty years’ history than has been aggravated rural exodus or sugar farms’
deterritorialization. This supposition of symbolic confrontation to historical narrative prescript
on of the city, questioning monologic assumptions of historical narratives, always alluding
some pioneering / colonialist heroism of national foundation, which determined the interest of
understanding this intentions written in the photographic memorial. Begging with thematic
cuts and crossing then other data documentary evidence, as illustrative procedures intentional
recurrences, we analyze dialogical possibilities between established representatives and this
emerging meanings about subjective condition of the nowadays’ sugar Reconcavo,
considering himself narrative. These signs, in turn characterizing an exploratory study, have
demanded glances to the fields for postcolonial studies and Latin American subaltern studies,
associated with New Cultural History’s methodological suppositions, taken as references to
readings and analysis that are introduced, obtaining as results, other looks and coping’s
possibilities from contemporary paradox of Bahian Reconcavo, by awareness’ reframe of
human condition or retraining demand to seeing’ possibilities of development / modernization
in differences’ dialogue and local narratives’ instrumentality. This work culminated therefore
on proposition of a (photo)graphics’ practice associating memory and history to propitiate the
Brazilian looks to education concerning "double consciousness of modernity" mentioned by
Paul Gilroy (2001) about the possibility of valorizing the African diasporic subjectivities.
KEYWORDS: Memory - sugar recôncavo - multiculturalism – (photo)graphy.
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“Do pai, que era barão, até retrato tem na sala;
da mãe, que era preta, nem se fala.”
(Clovis Amorim, segundo Juvenal dos Santos)
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1 INTRODUÇÃO

O termo Recôncavo suscita uma pluralidade de sentidos. Mesmo que pareça predominante a
sua representação geográfica, a cultura do Recôncavo baiano desafia a imaginação e
raciocínio dos seus observadores desde os tempos mais remotos de sua singular existência no
contexto da colonização europeia/portuguesa. O Recôncavo baiano tem sido visto não apenas
como território primordial das produções agrícolas/açucareiras, mas – talvez, principalmente
– como lugar de construções humanas singulares, gestadas nos processos colonialistas no
continente americano e destacando-se a concretude das relações escravistas que tanto
repercute na memória nacional brasileira. Portanto, fala-se e escreve-se muito sobre a
geografia das terras circundantes da Baía de Todos os Santos, contudo, a complexidade desse
espaço com o sentido de uma articulação de territórios ou região desvela-se como uma
contradição ou paradoxo, visto que a diversidade territorial ou ecologia/cultural determina o
Recôncavo como uma articulação volátil na temporalidade de sua existência. Embora uma
adjetivação açucareira do Recôncavo, o mesmo nunca foi uno em termos de açúcar ou outro
fator.

Já não podemos falar em uma zona açucareira desse espaço de entorno da Baía de Todos os
Santos, embora a produção de derivados da cana de açúcar não tenha cessado totalmente, Por
outro lado, parece não terem passado no tempo as práticas da escravização africana, pois,
persiste a submissão das populações, majoritariamente negras ou afrodescendentes, que
historicamente habitam esses espaços de um Recôncavo 1 que nos confunde. Até, mesmo, as
suas fronteiras se modificaram. Diante dessas constatações, é imediata a noção de que a
representação contemporânea do Recôncavo nos remete muito mais a expectativas de
predomínio de certa representação nacional isenta da pluralidade que lhe é inerente e se
impõe, neste momento, como demanda.

Enfim, se já não podemos associar, na atualidade, nenhuma geografia ou paisagem concreta
correspondente às representações de um Recôncavo baiano universal ou especificamente
1

Atualmente, o TI do Recôncavo envolve os municípios de Cabaceiras dos Paraguaçu, Cachoeira, Castro Alves,
Conceição do Almeida, Cruz das Almas, Dom Macedo Costa, Governador Mangabeira, Maragogipe, Muniz
Ferreira, Muritiba, Nazaré, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, São Felipe, São Felix, São Francisco do
Conde, São Sebastião do Passé, Sapeaçu, Saubara e Varzedo (http://www.upb.org.br/uniao-dos-municipios-dabahia/informativos-e-noticias - acessado em 09/01/2014)
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açucareiro, permanece a demanda de compreensão dos discursos saudosistas do ruralismo
predominante, assim como lamentos acerca do escravismo vitimizador de suas representações
sociais – narrativas fascinantes de memórias vivas, porém, periféricas no discurso histórico.

Mas, em que consiste essas narrativas do Recôncavo açucareiro ou como se afirma essa
relação entre as memórias do Recôncavo açucareiro e o discurso da história do Brasil que
continua formatando consciências brasileiras ao longo do tempo?

Considerando que, a última usina de açúcar do Recôncavo situa-se, atualmente, no território
municipal de Amélia Rodrigues e que essa localidade integra a Zona metropolitana de Feira
de Santana, no Território cultural de identidade: Portal do Sertão, descaracteriza-se, por sua
vez, um Recôncavo açucareiro em termos político e geográfico na atualidade administrativa
do Estado nacional, restando, de fato, o sentido monumental de suas memórias e narrativas
em lugares atuais de fronteiras dessas reconstruções históricas de suas tradições. Existe um
Recôncavo açucareiro nas memórias ou discursos periféricos das populações nativas ou
egressas desses espaços de localização das usinas simbólicas do Recôncavo açucareiro.

Portanto, para além das paisagens dessa geografia circundante da Baía de Todos os Santos,
sugerimos o olhar da humanidade implícita nessas ecologias, de acordo com as demandas de
sua contemporaneidade paradoxal ou aporia de suas memórias como projetos sociais locais
confrontados por ideais universalistas do liberalismo político que compões o nacionalismo
brasileiro. Se a pluralidade cultural ou a diversidade humana parece, inconsistente às práticas
políticas brasileiras, para o Recôncavo baiano, essa desconsideração parece fomentar um
esvaziamento do sentido da cidadania: na incompreensão dos efeitos sociais das memórias da
escravidão mais como subalternização que projetos de superação associada às tentativas de
incremento tecnológico compulsoriamente alheio às práticas culturais locais.

Ambos os mecanismos determinam demandas educacionais de ressignificação, pois, o
Recôncavo baiano chega ao século XXI sem o reconhecimento de sua diferença no contexto
da modernidade brasileira. Visto como primordial lugar de memórias do país, mas, destituído
de autonomia que promova consciências e práticas dessa diferença que possa se traduzir numa
inédita equivalência dos legados das usinas de açúcar que na atualidade confrontam com
investimentos da exploração do petróleo nos últimos cinquenta anos.
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Essas questões orientam o presente estudo sobre as relações entre as memórias e projetos
sociais das comunidades remanescentes das usinas de açúcar do Recôncavo, em recortes de
sua emergência ou evidenciação nas comemorações do Cinquentenário de Amélia Rodrigues.
Diante dessas considerações inspiradoras passamos ao projeto em que resultou esta pesquisa.

O inicio desta trajetória nos remete à segunda metade da década de 1990. No contexto das
discussões e esperanças em torno da reforma da educação brasileira, a partir da nova Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN - 9394/1996), um novo ensino de história
deveria emergir no cenário nacional, valorizando a pluralidade cultural dos sujeitos e tendo
como estratégia de sua realização o recorte temático de estudos articulados entre as
localidades vivenciais de referência das comunidades escolares e a contextualidade
nacional/global. Um duplo desafio de compreensão das práticas e representações sociais como
componentes curriculares na disciplina História associado à competência de pesquisa dos
professores historiadores, impôs-se como instigante em minha própria prática em oposição a
um grande mal estar corriqueiro na época. Posicionando-me positivamente nesta proposta e
investindo em minha própria formação como um processo autônomo de formação continuada,
as questões das memórias locais surgiram como um recurso acadêmico, porem, ainda sem a
dimensão de sua importância como processo educativo. Foi neste sentido que as reações
positivas dos alunos, significando um envolvimento e certa fascinação pelas narrativas
históricas locais me encorajou a avançar na pesquisa simultânea das referências históricas do
Recôncavo, a partir das salas de aula.

Um dos fatores que facilitaram essa construção e propiciaram a materialização dos dados que
resultam neste olhar foi a dupla atuação docente em cidades de Amélia Rodrigues (a partir de
1991) e São Sebastião do Passé (entre 1996 e 1999). Descobri, então, que minha história
estivera limitada aos espaços de influência de Feira de Santana, pois, a visão concreta do
canavial e o trânsito na Rodovia BR 324, no sentido de Salvador, parecendo-me estranho,
suscitou a reflexão dessa restrição, assim como a possibilidade de abertura que se instaurava
nessas atuações como professor de História numa cidade que, estando fora da influência da
Cidade “Princesa do Sertão”, enfim, caracterizava o Recôncavo baiano e me aproximava do
massapê.

Essa nova inscrição, importante na minha própria identificação como sujeito histórico/docente
historiador, repercutiu como um momento de ampliada emergência do olhar para as fontes e
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referências do estudo da história local e a constatação de sua lacuna no currículo formal dos
sistemas da educação municipal e estadual. Também me envolveu a problemática das
memórias de minha própria inscrição social. Nesse momento de minha história em que a visão
do canavial em movimento se instaurou em meu pensamento, trazendo consigo as noções do
seu passado presente e me fazendo mergulhar nas lembranças da minha infância – evocação
das narrativas e apresentações de paisagens e monumentos em passeios familiares. Como
poderia ter restringido o conhecimento dessas realidades tão vivas e imediatas, atingiam a
todos nós – alunos e professor; deixaria de narrar, também eu, os acontecimentos, tempos e
lugares de existências dos sujeitos do Recôncavo açucareiro que emergia em meu próprio
pensamento como demandas de voz e visibilidade negada nos próprios livros didáticos?

A prática escolar, então, confrontada pela perplexidade da invisibilidade dos sujeitos do seu
próprio entorno, impulsionou investimentos pessoais em novos projetos acerca do
conhecimento como desejo de verdade. As evidências de novas fontes da história local,
tornando-se campo de minha atuação profissional, desvelou-se, também, como campo de
objetivação científica do meu pensamento. Surge, enfim, em minha consciência, os sujeitos,
práticas e lugares de memória do Recôncavo açucareiro, integrando o discurso didático do
ensino de história. O dialogismo que propiciou certa interação colaborativa entre alunos e
professor, também instigou a exploração da lacuna dessas memórias e representações,
instigando a pesquisa para além dos limites da sala de aula.

A pesquisa que se desenvolveu em nível de mestrado, entre 2005 e 2006, desvelou um sentido
etnicorracial dessa relação em termos de expressividade das recriações tradicionais do
Recôncavo açucareiro, concretizando-se como um discurso sobre os traços da memória
popular que passaram a compor a própria construção curricular daquela comunidade escolar
observada. Os dados dessa pesquisa, apontando intenções de afirmação do sentido de
negritude das práticas desses estudantes (jovens e adultos), desvela uma instrumentalidade
inovadora dos discursos de identificação com as experiências históricas dos trabalhadores do
canavial como propícias à ressignificação positiva da própria formação escolar e seus
objetivos de cidadania, pois, as representações de pobreza e violência que lhes identificava na
comunidade municipal, tendo sido superada por um contradiscurso de sua criatividade
artística reabilitou a dignidade humana desses alunos e professores mediante as estéticas das
comemorações e feiras em suas práticas pedagógicas. A fotografia, por sua vez, demonstrouse como instrumental ao diálogo dessa diferença, associando as possibilidades de oralidade e
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visibilidade dessa alteridade, oportunizando um discurso sem palavras como estratégia de
escuta e compreensão.

A

inspiração

dessa

abordagem

inovadora,

emergindo

das

práticas

pedagógicas

contextualizadas nas tradições do Recôncavo – uma ressignificação contextual da noção de
folclore – instiga à reflexão das possibilidades de efetivação das políticas públicas de
promoção da igualdade social, conforme prescrita nas leis 10.639 e 11.145, como, também,
aponta a efetividade educativa das memórias na formação escolar e seu papel de fazer falar e
serem escutados os subalternos da experiência civilizatória brasileira. Essa escuta preliminar
dos sujeitos de comunidades egressas das usinas do Recôncavo açucareiro, a partir de suas
práticas escolares ou suas relações com a escola e a cidade2, despertou sobre a necessidade de
compreensão dessa lacuna da própria formação escolar – a efetividade das memórias como
projetos sociais e sua demanda discursiva como estratégia de construção pluricultural da
cidadania brasileira.

A pretensão desta pesquisa fundamenta-se nas possibilidades de abordagem de emergências
discursivas das memórias diferentes das comunidades de usinas do contexto do Recôncavo
açucareiro, elegendo o memorial do Cinquentenário de Amélia Rodrigues como fonte para a
leitura e cruzamento documental, privilegiando-se as metáforas fotográficas como indícios de
suas representações veladas.

As atuais condições históricas de construção do Recôncavo remontam aos últimos cinquenta
anos, conforme as reflexões da “Conferência do Petróleo” em 1959 ou, antes, ainda, do
projeto de estudos da Colúmbia University, no final da década de 1940. As expectativas
quanto às transformações do Recôncavo provocadas pela economia da exploração do Petróleo
resultaram em projeções sociais e diagnósticas que, até hoje, nos desafia em respostas e
caminhos ao desenvolvimento da região, especialmente em termos humanos.

Desde o lento fechamento das usinas a partir da década de 1950, significativas e silenciosas
mudanças vem traçando novas geografias e paisagens do Recôncavo, paradoxais aos seus
traços rurais e comunitários que ora são vistos como sinônimo de atraso, ora com o sentido de
tradição. Mantida, contudo, a dicotomia nas décadas precedentes, o sentido de crise foi
2

Ver: “A escola Maria Teófila e a cidade de Amélia Rodrigues: memórias e narrações da relação étnicorracial a
partir do silêncio fotográfico” In: SOUZA: 2008, p. 114 – 124).

18

reafirmado nas análises do “Workshop do Recôncavo”, em 1998, quando Maria Brandão e
Fernando Cardoso Pedrão ressaltam a permanência desse dilema em termos de
desestruturação, marasmo e pobreza. De tudo que se possa dizer sobre o Recôncavo, restam as
memórias de uma condição primordial do Brasil e o paralelismo de olhares de suas tradições,
o que nos autoriza a alternativas de sua abordagem e compreensão focando, desta vez, as
elaborações dos sujeitos de suas construções e lembranças que alentam e instigam a ação de
mudança.

O Brasil tem sido descrito como o país das oportunidades e sonhos de futuro. A esperança
tem sido um traço recorrente do discurso sobre a brasilidade, embora as alegações de
harmonia social ou tolerância abnegada da desigualdade social não seja mais plausível. As
constatações de tão extremada quanto injustificada pobreza dos segmentos subalternizados da
sociedade brasileira trazem à tona seu problema principal, ou seja, a incoerência da pobreza
brasileira perante em território paradisíaco e promissor do ponto de vista econômico.

Nessas alegações das condições contraditórias de uma economia subalternizada do Brasil aos
países dos centros decisórios do capitalismo não faltam, também, associações dessa relação ao
colonialismo histórico que aqui se instalou e estabeleceu. O mesmo se aplica em nossa
condição política, sempre em desacordo com os ideais liberais, reiterados nos processos
educativos de nossas práticas cotidianas.

Mas, embora essas incoerências entre teoria e prática estejam na base da formação brasileira,
a esperança, a que nos referimos anteriormente, persiste como um desejo de ressignificação
dessa condição ou desse discurso, no sentido de aproximação das práticas concretas que,
invisivelmente determinam realizações brasileiras autênticas e exitosas, mesmo que as
aparências somente indiquem insucesso – portanto, não parece ser a lógica dos atos um foco
definidor da vida nacional, mas, a esperança como sonho de autorrealização – um paradoxo?

De acordo com esses sentidos recorrentes do discurso brasileiro, o Recôncavo, como lugar
dessas origens, condensa e potencializa o paradoxo. Como espécie de berço da civilização
nacional, o Recôncavo seria o lugar onde as possibilidades de desenvolvimento humano
estariam fadadas ao insucesso, contrastando isso com as possibilidades de exploração
econômica de seu território.
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O sentido adjetivo do açúcar na história do Recôncavo, mas, especialmente, na memória dos
homens e mulheres do Recôncavo contemporâneo parece configurar-se como um obstáculo a
essa realização, contudo, o questionamento dessas condições de produção de sentidos nos
processos educativos, especialmente as práticas escolares, devam promover mudanças
objetivando-se a igualdade, ao menos para as novas gerações.

De acordo com as constatações de efetividade reflexiva da linguagem fotográfica e a
singularidade das fontes constituintes desta pesquisa como um memorial simbólico dessa
dialógica implícita, teria a educação escolar um papel potencialmente de reversão dessas
condições de alienação das memórias do Recôncavo açucareiro em sua contemporânea versão
como memórias do homem das usinas? Indagamos, portanto, sobre os sentidos do
conhecimento histórico dessas subjetividades ou sentidos culturais da relação entre memória e
história subjacentes ao acervo memorial do cinquentenário da cidade de Amélia Rodrigues.

Quanto aos objetivos do trabalho e, de acordo com uma possibilidade de observação e leitura,
análise das condições de historicidade do Recôncavo açucareiro, mediante o sentido das
memórias do homem das usinas. Traçamos um conjunto de ações necessárias à compreensão
que, de modo geral pretendeu analisar possibilidades discursivas afirmativas da pluralidade
cultural do Recôncavo açucareiro nas fontes abordadas, ou seja, a partir de analogias e
cruzamentos entre a linguagem fotográfica e outros registros escritos.

De modo específico esses objetivos deveriam expressar uma estratégia dessa compreensão
mediante a análise dos dados disponíveis, o que se definiu nas ações seguintes ações:



Observar e descrever subjetividades, paisagens e acontecimentos históricos
emergentes e sinalizadores de discursos autonarrativos do Recôncavo açucareiro ou
sujeitos das usinas, subjacente ao acervo memorial da cidade de Amélia Rodrigues;



Compreender as intenções de produção desse acervo fotográfico comemorativo em
suas relações com o sentido de pluralidade cultural do Recôncavo e singularidade do
homem das usinas;



Analisar possibilidades de utilização dessa própria construção (foto)gráfica
descoberta pela pesquisa ou similares (como expressões discursivas não verbais das
memórias/projetos sociais do Recôncavo atual) na construção do conhecimento
histórico de acordo com as aproximações entre memória e história e o Ensino de
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História, como base de uma formação autocrítica e autoafirmativa dos sujeitos das
comunidades remanescentes das usinas.

Este trabalho, por fim, se orienta pelas noções de dialógica e ressignificação conforme alguns
pressupostos da Nova História Cultural em seus específicos aspectos dos estudos pós
coloniais. Concordamos com uma necessidade de descrição demonstrativa das experiências
exitosas de comunalidades ou reconstruções comunitárias das populações negras e mestiças
do continente americano em seus aspectos propositivos de uma humanização planetária de
superação do “terror”3 da escravidão enquanto processos históricos e memórias que nos marca
profundamente. Para tanto, nos lançamos nas leituras de Paul Gilroy acerca dessas
“recriações/reconstruções” de uma tradição negra no continente americano que consistindo,
enfim, na sublimação do sofrimento causado pela memória da escravidão, transforma essa
própria memória em um objeto estético. Partindo dessa indicação, nos lançamos ao encontro
com as narrativas diaspóricas do Recôncavo baiano que resistem e insistem na representação
de seus aspectos açucareiros, embora sejam adversas as condições econômicas, políticas e, até
mesmo, geográficas dessa construção.

Ainda nesta visada, entendemos como instrumentais as indicações de “deslocamento das
identidades nacionais contemporâneas”, contidas na obra de Stuart Hall, assim como a
necessidade de “tradução das diferenças culturais” proposta por Homi Bhabha.

As conjecturas acerca do sentido pluricultural contemporâneo do Recôncavo baiano, por sua
vez, emergem da iconografia fotográfica com que nos deparamos durante a pesquisa,
desafiando a reflexão e experimento de sua linguagem como um dado potencialmente
expressivo dessa estética memorialística desveladora das contradições e paradoxo do
Recôncavo. Recorremos, para isto, a uma dialógica conforme proposta por Paulo Freire,
assim como, considerando os aspectos de provisoriedade das racionalizações históricas,
conforme recomenda Walter Benjamin ao aproximar-se estrategicamente da fotografia como
uma linguagem simbólica dessa própria condição de fechamento do discurso histórico em
relação às memórias enquanto experiência humana. Aproximamos, ainda, as noções de
“conflito” em Maurice Halbwach e “projeto” em Gilberto Velho como estratégicas na

3

Ver a noção de um “Atlântico negro”. In: GILROY: 2003.
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compreensão das memórias enquanto autorrepresentações de resistência à subalternização na
contemporaneidade do Recôncavo histórico.

Define-se nestes pressupostos, uma metodologia mista, caracterizando um estudo exploratório
que se delimita neste trabalho. Portanto nos lançamos numa proposta de análise de discurso
ou construção iconológica dos enquadramentos fotográficos recortados e recompostos em
séries/sequências temáticas do acervo comemorativo do Cinquentenário da cidade de Amélia
Rodrigues. Tomando o mesmo como ponto de partida.
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2 OLHARES CRUZADOS
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2.1 Recôncavo açucareiro: do território à memória
“A história das fazendas e usinas de açúcar supostamente oferece
pouca coisa de valor quando comparada às concepções elaboradas da
antiguidade africana” (Paul Gilroy).

A questão do Recôncavo contemporâneo e seus dilemas nos remete ao pensamento do homem
das usinas como demanda educacional em relação à modernização baiana/brasileira, visto que
há uma incompreensão de suas tradições e a orientação das subjetividades a elas relacionadas,
num sentido de abandono das práticas agrícolas/rurais e de comunalidades/convívio, sob
alegações de desenvolvimento econômico ou progresso, associadas a certos ideais de
industrialização capitalista como fator preponderante do desenvolvimento social.

Em contraste com esses pressupostos, ressaltamos neste trabalho, os sentidos de recriação
tradicional do Recôncavo açucareiro e indícios de sua resistência como pluralidade cultural –
pressuposto de subjetividades contemporâneas inscritas pelas memórias – nos lugares de
fronteiras do Recôncavo histórico. A proposição de contemporaneidade de um Recôncavo
açucareiro, portanto, nos remete ao discurso do homem das usinas como processos de uma
memória subalternizada que, resistindo à forma monológica da narrativa histórica, nos faz
pensar essa experiência brasileira, a partir de algumas formulações de Paul Gilroy (2002)
sobre a consistência de um Atlântico negro como lugar de uma recriação ressignificação
humana de acordo com a miscigenação de corpos, práticas e sentidos em choque de interesses
no bojo do colonialismo europeu. Passados quinhentos anos dessas construções que, no
Brasil, são vistas como base da própria construção nacional e, cinquenta anos depois do
questionamento de suas possibilidades humanas, torna-se pertinente a sua compreensão e
análise com objetivos de uma promoção social que nos parece demandar práticas
educacionais.

Prevalece como significados de Recôncavo a imagem mental de uma região que se
estabeleceu nos arredores da Baía de Todos os Santos para atender aos interesses comerciais
portugueses em expansão no século dezesseis. O Recôncavo seria, então, a região de
localização das unidades de produção do mais precioso item do comércio português: o açúcar.
Imediatamente próxima da cidade portuária de seu escoamento comercial, Salvador,
representou, por longos quatro séculos, a sua zona rural.
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Os aspectos geográficos/paisagísticos se sobressaem nos discursos sobre o Recôncavo,
caracterizando até mesmo a historiografia que, por sua vez dispõe de elementos significativos
para a relativização cultural do termo. Embora a sua instauração tenha um sentido de
conquista espacial, a contemporaneidade parece se determinar por processos de reconstrução
cultural do termo.

A associação dos termos recôncavo e açúcar, ao compor as representações da Bahia e, de
certa forma, do Brasil, direcionam ao pensamento da sua história como uma prescrição de
memória, ou seja, uma necessidade de lembrar a conquista portuguesa e consequente
construção do Recôncavo como um evento da própria primordialidade brasileira.

Na década de 1980, surge no cenário historiográfico o trabalho de Stuart Schwartz que teve o
mérito de realização de uma pesquisa bastante detalhada das fontes documentais do
Recôncavo e apresentação de algumas contradições da sua leitura na história brasileira. Os
resultados desse trabalho apontam para algumas contradições importantes como certa
vulnerabilidade do poder dos senhores do recôncavo que determina uma alta rotatividade de
indivíduos na composição desse segmento social, associada aos riscos e prejuízos do negócio
do açúcar. Por outro lado, demonstra essa pesquisa certa margem de autonomia dos
segmentos subalternos, especialmente os escravizados, corroborando com as pesquisas sobre
as lutas contra o sistema escravista que já se realizavam em diversos programas de pesquisa
histórica da Bahia e do Brasil. Uma de suas conclusões nos parece importante para sinalizar a
sintonia dos sentidos culturais do Recôncavo que defendemos, como algo que já está
sinalizado na historiografia baiana há mais de duas décadas. Afirma Schwartz que, “falar da
Bahia era falar do Recôncavo, e este foi sempre sinônimo de engenhos, açúcar e escravos”
(SCHWARTZ, 1985, p. 94).

A descrição que realiza, como um olhar estrangeiro, embora recorrente nesses aspectos da
conquista espacial portuguesa, em termos de consequente delimitação de sua extensão e
fronteiras, evidencia, por sua vez, as vicissitudes tecnológicas dos engenhos e do comércio de
sua produção, bem como a instabilidade da estratificação social, como se tornou comum nos
trabalhos de maior visibilidade desse discurso. Logo na apresentação do Recôncavo Schwartz
chama a atenção para o enfoque das fontes, como representações de dependência aos
processos históricos europeus.
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Um observador moderno poderia considerar Salvador a base comercial e
administrativa a partir da qual se realizou a ocupação do Recôncavo. E assim foi, de
fato. Porém, em vez de medir essa ocupação em termos do crescimento
populacional, os cartógrafos e eclesiásticos da era colonial utilizavam outros
critérios; os mapas e descrições do período inicial davam a ideia de que os engenhos
e os santos ocupavam toda a capitania, pois era a localização dos engenhos e a
criação de paróquias a sua preocupação. (SCHWARTZ, 1995, p. 80; 81)
Durante a era colonial, vários observadores e viajantes comentaram sobre o
Recôncavo e descreveram-no. Temos a boa sorte de possuir descrições minuciosas,
embora incompletas, referentes a 1587, por volta de 1724 e a 1757, as quais
fornecem um excelente panorama dos contornos demográficos e econômicos dessa
região. (SCHWARTZ, 1995, p. 82)

A leitura dessas entrelinhas nos permite perceber lacunas importantes, pois, a dinâmica social,
sutilmente indicada nos remete às lacunas desse discurso no qual escapa a experiência do
homem do Recôncavo, enquanto síntese dessas práticas e contradição dos interesses
colonialistas/escravistas dos europeus. Sua inspiração na História Social, cruzada com os
dados documentais nessa abordagem do estudo de caso, nos permite a leitura de lacunas
indicativas da pluralidade do Recôncavo e seu sentido açucareiro.
[...] a despeito da insegurança e rotatividade inerentes à propriedade dos engenhos,
ao estabelecer-se no Recôncavo baiano como região açucareira no século XVI, essa
atividade nunca mais foi abandonada. Outras culturas, especialmente o fumo,
também existiram no Recôncavo, mas nenhuma delas excedeu o valor ou a
importância do açúcar. O mercado desse produto podia sofrer grandes flutuações e a
capitania passar por longos períodos de dificuldades devido à fraca demanda ou aos
preços baixos de seus principais produtos agrícolas, mas a Bahia permaneceu, nas
épocas boas e más, como importante produtora de açúcar e fumo. O Recôncavo
conferiu a Salvador sua existência econômica e estimulou a colonização e o
desenvolvimento do sertão; seus senhores de engenho dominaram a vida social e
política da capitania por toda a sua história [...] (SCHWARTZ, 1995, p. 94)

Embora a formação espacial do Recôncavo sustente a exposição de Schwartz, a relativização
desse fator reforça uma possibilidade que já se traçava desde as reflexões de Milton Santos e
Luís Aguiar Costa Pinto, na década de 1950, no contexto de análises das condições de
modernização baiana em que o Recôncavo apareceu como um paradoxo nacional. Se, por um
lado, emergiu na região uma indústria de tecnologia inovadora para a exploração do petróleo
existente em seu subsolo, isto reforçou um olhar negativo das tradições açucareiras no cenário
nacional.
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O prisma da diversidade do Recôncavo, no olhar estrangeiro de Schwartz, corrobora com as
proposições de Santos e Costa Pinto sobre possibilidades de ressignificação dessas
experiências geoistóricas.4
Muito embora o Recôncavo fizesse jus à sua reputação de região açucareira, na
verdade nunca foi completamente tomado pelos canaviais. O tipo de solo, a
topografia e o clima determinaram a distribuição das culturas pela baía.
Desenvolveram-se essencialmente três zonas. O açúcar concentrou-se na orla norte,
estendendo-se até o rio Sergipe e as terras adjacentes à baía. Os solos mais arenosos
e situados em terrenos mais elevados de Cachoeira, no rio Paraguaçu, tornaram-se o
centro da agricultura do fumo. Finalmente, no sul do Recôncavo, predominou a
agricultura de subsistência. (SCHWARTZ, 1995, p. 83)

Os espaços e fronteiras das produções açucareiras se modificaram profundamente enquanto as
usinas pareciam se expandir e integrar as comunidades agrícolas do interior do canavial em
esferas urbanas distintas de Santo Amaro, São Francisco do Conde e Cachoeira. Novos
pequenos centros urbanos surgiram, deslocando a geoistória da Baía de Todos os Santos para
os fluxos rodoviários que se efetivaram neste momento.

Segundo Milton Santos, “o Recôncavo foi sempre mais um conceito histórico que mesmo
uma unidade fisiográfica” (SANTOS In BRANDÃO, 1998, p. 62). Por isto apresentou
justificativas de uma reelaboração ampliada de suas fronteiras como suposição de integração
econômica da região que, segundo afirmou, sua unidade esteve relacionada ao processo de
integração de suas microrregiões e não a uma abrangência territorial ou uma totalidade
geográfica. As diferentes atividades econômicas caracterizaram dentro da região um
“Recôncavo canavieiro, Recôncavo fumageiro, Recôncavo mandioqueiro e da cerâmica; [...]
as zonas pesqueiras beirando mais proximamente o litoral, e [o] Recôncavo ao norte da cidade
[Salvador]” (SANTOS In BRANDÃO, 1998, p. 65).

Propôs uma ressignificação da regionalidade como estratégia de integração ao novo
entreposto comercial no sentido interior que se abria em Feira de Santana e Alagoinhas.
Argumenta:
O leitor baiano, já acostumado à ideia tradicional de Recôncavo, poderá estranhar os
limites que vamos atribuir à região que fica em torno da Baía de Todos os Santos e
aureolando Salvador. O leitor brasileiro, habituado à utilização das classificações do
4

Utilizamos o termo geoistórico/geoistória para enfatizar o sentido de temporalidade em detrimento do sentido
histórico científico que prevalece nos olhares acerca dos sujeitos e territórios da América Latina no qual se insere
o Recôncavo baiano.
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IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, encontrará também
divergências. Na verdade abandonamos tanto a ideia tradicional, quanto a
classificação oficial.
Apresentamos [...] um Recôncavo com 28 municípios: [...]Alagoinhas, Aratuípe,
Cachoeira, Camaçari, Castro Alves, Catu, Conceição de Feira, Conceição do
Almeida, Coração de Maria, Cruz das Almas, Feira de Santana Irará, Itaparica,
Jaguaripe, Maragogipe, Mata de São João, Muritiba, Nazaré, Pojuca, Santo Antonio
de Jesus, Santo Amaro, Santo Estevão, São Felix, São Felipe, São Francisco do
Conde,, São Gonçalo dos Campos, São Sebastião do Passé, além de Salvador.
(SANTOS In: BRANDÃO, 1998, p.61,62)

Luís Aguiar Costa Pinto, pelo prisma sociológico, identifica, aí, uma paisagem cultural ou o
que descreve como uma geografia sobreposta por faixas de transição de costumes e modos de
ser. Construiu a metáfora do Recôncavo como um anfiteatro e as condições históricas no
momento de suas observações como um “drama da mudança” (COSTA PINTO. In:
BRANDÃO, 1998). Vejamos sua exposição:
Chama-se Recôncavo a região que circunda a Bahia de Todos os Santos, formando o
grande anfiteatro no qual, há mais de quatrocentos anos, se vem desenrolando um
dos mais antigos capítulos da colonização do Brasil, que ali teve o seu começo e que
exatamente ali tem, hoje [1958] uma das perspectivas mais promissoras do seu
futuro. (COSTA PINTO In: BRANDÃO, 1998, p. 103).
Do ponto de vista da divisão política, 23 são os municípios do Recôncavo [...] entre
eles incluído o de Salvador. Em face, porém, daquele processo de integração pelo
qual os traços característicos da área referida se estão expandindo por uma região
geográfica maior, torna-se necessário delimitar, dentro do espaço contido nas
fronteiras daqueles municípios, área política, a área social mais restrita que, hoje
apresenta mais integrados os característicos econômicos e sociais do Recôncavo.
Daí a preocupação que temos de indicar, dentro da área geográfica, uma outra – dirse-ia sociográfica [...]
Tendo isso em mente é que indicamos o seguinte traçado de fronteiras para a área
social do Recôncavo contemporâneo [...] partindo do litoral, logo acima de Ipitanga,
onde começam as praias do Litoral-Norte, a linha segue no mesmo sentido em que
corre a estrada de ferro de Alagoinhas até encontrar Mata de São João; aí a linhalimite inflete para Oeste, para o interior do rio Pojuca e de seu vale, até ir alcançar o
norte do município de Santo Amaro, que é cortado na região entre Traripe e
Berimbau, prosseguindo a fronteira até encontrar Humildes, onde seu traçado curvase para o Sul, correndo paralela ao sentido do litoral, atravessando os leitos do
Jacuípe e do Paraguaçu, envolvendo os municípios de São Gonçalo dos Campos,
Cachoeira, Conceição da Feira e Cruz das Almas, que balizam a faixa chamada de
beira campo; de Cruz das Almas ao largo de Conceição do Almeida (antigo Afonso
Pena), a fronteira volta-se novamente em direção à costa, passando por Santo
Antonio de Jesus, e aponta em linha reta para o mar, margeando as Matas do Sul,
passando abaixo de Nazaré, Aratuípe e Jaguaripe, até encontrar a praia, nas alturas
da Ponta do Garcez, ao norte da Barra do Jequiriçá. (COSTA PINTO In:
BRANDÃO, 1998, p. 105).

No fundo dessa paisagem cultural, as tradições e práticas do homem das usinas, instalou-se o
conflito das propostas de desenvolvimento econômico frente ao que se considerou como
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baixo desenvolvimento técnico dos trabalhadores do Recôncavo comparados com as
demandas da Petrobrás. Costa Pinto rebate com uma proposição de revisão da política
educacional da região como condição do desenvolvimento pretendido.
Baseada tradicionalmente sobre a força de trabalho escravo, ainda vigente há pouco
mais de 60 anos, a estrutura econômica tradicional do Recôncavo só agora, ao se
transformar e enveredar por novos caminhos, começa a exigir um elemento diverso
daquele cujo comportamento ergológico, cujo nível de qualificação, cujos
característicos profissionais, cuja mentalidade e perfil psicológico eram considerados
não só os melhores, mas também os únicos compatíveis com a estrutura e o espírito do
sistema econômico antes existente. Isso significa, noutras palavras, que toda crítica
que se faça ao escravo de 1850, ao ex-escravo de 1900 e ao trabalhador livre da
década de 1950 é uma crítica ao sistema total de relações econômicas e sociais dentro
do qual nasceu e se formou, como um dos seus produtos, esta mão-de-obra cujas
qualidades e defeitos, atitudes e aspirações, limitações e qualificações reproduzem o
inevitável perfil que lhe imprimiu o sistema de que ele era parte integrante e essencial.
[...]
A atitude negativista e os julgamentos pessimistas de certas camadas dirigentes locais,
como referência ao trabalhador do Recôncavo, poderão ser considerados com
pertinência como um juízo auto-crítico, pois significam o reconhecimento de que o
sistema tradicional não solicitou nem desenvolveu, ou qualificou, outro tipo de mãode-obra além daquela necessária ao seu estilo predatório e parasitário [...] Só poderia
causar surpresa, de fato, encontrar hoje, no tabaréu do Recôncavo, algo distinto das
formas econômicas e sociais que o modelaram. Esse trabalhador ideal, cuja existência
hoje se reclama, será formado no processo de desenvolvimento econômico: ele é,
também, um dos objetivos e dos mais importantes, que se pretende alcançar com o
desenvolvimento. (COSTA PINTO In: BRANDÃO, 1998, p. 164)

As reflexões de Costa Pinto estiveram diretamente relacionadas com os processos do Projeto
Colúmbia que fez emergir dados sobre o descompasso entre os setores agrário e industrial,
tanto do ponto de vista da contradição entre a produção de petróleo e do açúcar, quanto –
internamente aos processos do açúcar – entre a produção das usinas e do canavial. A
publicação de: “Recôncavo: laboratório de uma experiência humana”, em 1958, bem como a
Conferência do Petróleo em 1959 representa a culminância desse trabalho compartilhado dos
pesquisadores da Columbia University no Brasil. Relatou o próprio Charles Wagley,
pesquisador responsável pelo projeto:
O programa de pesquisas de antropologia social e sociologia do Estado da BahiaColumbia University teve seu início no começo de 1949, quando o Secretário de
Educação e Saúde da Bahia, Dr. Anísio Teixeira, convidou Charles Wagley,
antropologista da Columbia University, New York, e êste, com a cooperação de
Eduardo Galvão, etnólogo do Museu Nacional, Rio de Janeiro, preparou um anteprojeto de plano para estudos de comunidade em áreas rurais do Estado da Bahia.
Baseado nêsse esquema, o Govêrno do Estado concordou em financiar em moeda
brasileira diversos estudos de comunidades [...]. Thales de Azevedo, antropologista da
Universidade da Bahia, foi designado para representar o Estado no staff de
pesquisadores. [...] Luiz A. Costa Pinto, sociólogo da Universidade do Brasil, Rio de
Janeiro, foi convidado pelo Secretário da Educação e Saúde e por Charles Wagley
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para integrar o staff da pesquisa. [...] O Social Science Research Council concedeu
bolsas a Benjamin Zimmermann e Marvin Harris, estudantes graduados de
antropologia da Columbia University, para despêsas de viagem; a Doherty Foundation
forneceu recursos a Harry Hutchinson, igualmente estudante graduado de antropologia
da Columbia University, possibilitando a sua participação na pesquisa. O programa
oferece a êstes participantes uma oportunidade para adquirirem experiência de campo
no Brasil e para coligirem material para as suas dissertações de doutoramento. Além
do pessoal mencionado, estão participando do trabalho de campo dois estudantes
brasileiros de ciências sociais, Nilo Garcia e Lincoln Allison Pope. Edward
Stainbrook, psiquiatra da Escola de Medicina de Yale, realizou na Bahia pesquisas de
psiquiatria comparada em cooperação com êste programa. Em agosto e setembro,
Eduardo Galvão colaborou como consultor de pesquisas. Embora não estejam
diretamente participando da pesquisa, o plano desta muito deve à penetrante visão e às
sugestões de Anísio Teixeira como educador e cientista social, e a Gisella Valadares,
antropologista do Museu do Estado da Bahia. (Wagley, 1950)

O estudo das comunidades tradicionais do Brasil – especialmente no Recôncavo como a
região tradicional mais antiga – realizado pelo Projeto Columbia, interessava a Anísio
Teixeira à frente da Secretaria da Educação e Saúde do Estado da Bahia. Por outro lado,
interessava a esse grupo de pesquisa, representante das práticas etnográficas da Universidade
de Colúmbia, o conhecimento dessa realidade brasileira como inspirativa de seus
pressupostos. O caráter predominantemente agrícola do Recôncavo representava um desafio à
compreensão das possibilidades de modernização brasileira, cabendo à Costa Pinto, a análise
social cruzada entre a experiência regional e os contextos nacional e internacional da década
de 1950.

Os resultados que foram organizados em seu texto compõem uma descrição de um mundo
marcado por ambiguidades sociais. Considerou que a emergência das usinas no início do
século vinte, embora representasse certo desenvolvimento tecnológico em relação aos
engenhos que lhe antecedera – possibilidade de instituição efetiva de relações contratuais de
trabalho no mundo do açúcar – sendo gradativamente confrontada pelos interesses
conservadores de fazendeiros fornecedores, construiu uma dualidade que limitou essas
unidades industriais nascentes por mecanismos de controle monopolista tanto de sua produção
quanto do comércio do açúcar. Sucumbia, precocemente, o pioneirismo tecnológico das
usinas e a mudança tornava-se dramática.

Assim como Santos, concluiu pela noção de síntese regional de fisiografias distintas ou
diversas ecologias culturais voltadas para os interesses econômicos da produção açucareira.

30

Sua noção da regionalidade do Recôncavo por faixas de transição indica lugares geográficos
sobrepostos por fronteiras de práticas culturais pouco definidas. Neste sentido a noção de um
Recôncavo açucareiro consistiria num traço representativo do lugar, enfim, marcas de um
estilo de vida.

Suas conclusões se aproximam do campo de estudos pós coloniais que, atualmente, afirma a
duplicidade das culturas e consciências da diáspora (GILROY: 2003), sinalizando
possibilidades outras de compreensão do paradoxo do Recôncavo ou o drama de mudança das
relações culturais do homem das usinas.

Maria Brandão publica uma síntese dessas discussões ao final do Workshop do Recôncavo
em 1998, contendo os textos clássicos já citados de Santos e Costa Pinto, assim como Thales
de Azevedo, juntamente com duas outras reflexões inéditas: um artigo da própria
organizadora da obra e outro de Fernando Cardoso Pedrão.

O trabalho dessa reflexão incide nas condições atuais de enfrentamento do paradoxo do
Recôncavo em termos de identificação de suas forças ou possibilidades históricas e
dimensionamento da crise que se reedita. Embora os dois artigos versem sobre o mesmo tema,
que é a condição de crise do Recôncavo, Brandão parte para identificar os traços da
diversidade cultural do Recôncavo ao descrever detalhadamente sua trajetória histórica,
concluindo pela relevância de sua “vigorosa comunidade afro-brasileira” (BRANDÃO, 1998,
p. 44).

Pedrão, focando mais o aspecto social, e parecendo inspirar-se mais nas advertências de
Thales de Azevedo, quanto aos perigos da falta de planejamento econômico da região que
fora impactada pela alta tecnologia da Petrobrás, sendo ao mesmo tempo uma zona de
tradição artesanal, descreve um quadro de crise profundo e irreversível.
[...] A estagnação se recompõe pela repetição das estratégias de sobrevivência dos
velhos interesses privados na região, que encontram meios de se manterem sobre a
perpetuação da estrutura fundiária.
[...] No âmbito das comunidades locais, são poucos os que têm acesso a atividades
com perspectiva de crescimento da renda [...] A região toma a cara dos seus pobres.
(PEDRÃO In BRANDÃO, 1998, p. 233;239).
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A afirmação taxativa de Pedrão, contudo sinaliza em suas entrelinhas uma recorrência
relevante sobre o homem das usinas como um aspecto de resistência ou possibilidade de
ressignificação da região a partir de suas práticas culturais cotidianas.

Paulo Ormindo Azevedo indica, em suas reflexões, essa relevância cultural do homem das
usinas na atualidade do Recôncavo – demanda que parece emergir em meio aos elementos
focados no pensamento da viabilidade da região, desde a conscientização de seu paradoxo na
década de 1950. Com objetivos de preservação do patrimônio arquitetônico monumental do
Recôncavo, observa:
A última definição de Recôncavo foi dada em 2007 com o Plano Plurianual 20082011 do governo do Estado da Bahia, que identificou 26 territórios de identidade. O
Recôncavo é o de número 21 e é formado por vinte municípios, inclusive alguns
muito distantes da Baía de Todos os Santos, como Governador Mangabeira,
Cabaceiras do Paraguaçu e Castro Alves. (AZEVEDO, In: CARDOSO, TAVARES
e PEREIRA. 2011, p. 213).

Deslocado o foco geográfico e a noção de articulação regional açucareira, o Recôncavo
evidencia-se como uma tradição cultural importante para a compreensão da diversidade
baiana/brasileira, bem como, rico acervo patrimonial imaterial para a educação e lazeres. As
práticas cotidianas destacam-se como seu traço mais forte e delimitam zonas culturais nas
fronteiras dos atuais territórios políticos/administrativos estabelecidos. Se o sentido do
Recôncavo açucareiro se inviabiliza na representação da terra – conforme a tradição
historiográfica da conquista portuguesa – parece emergir a representação do homem egresso
das usinas e canaviais, degradados ou cadentes. As experiências do homem das usinas,
atualmente como memórias de trabalho e convivência das comunalidades do Recôncavo
açucareiro – tradição de recriações – devem motivar um interesse de compreensão de suas
possibilidades históricas e viabilidade política/educacional, com objetivos de ressignificação
tecnológica e de conhecimento nas comunidades políticas construídas nos recortes históricos
desse território que, parece, tornar-se representação.

Portanto, pensar o Recôncavo açucareiro tornou-se mais problemático na atualidade, visto que
o conjunto de fatores que concorreram na sua definição histórica se modificou – embora
predomine o aspecto paisagístico agrícola no espaço em que ainda se destaca um canavial e as
atividades açucareiras não tenham desaparecido por completo. A região que atualmente é
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reconhecida por esta expressão – o topônimo Recôncavo – já não contem esses traços
característicos das práticas açucareiras, restando, concretamente, monumentos/memórias.

Não é menos problemática, por outro lado, a representação do homem das usinas, se com isto
deseja-se identificar os moradores das instalações próximas das fábricas de açúcar – usinas –
ou das comunidades rurais envolvidas no trabalho do canavial. Houve uma intensa migração
dessas populações para locais e atividades diversas, mas, principalmente, o abandono dessas
localidades para a cidade sede municipal da próxima usina, o que tem significado a própria
dissolução dessas comunidades do canavial e a recomposição do cotidiano desses sujeitos em
outros espaços.

Já não existem usinas de açúcar em funcionamento em Santo Amaro ou outra localidade da
região que atualmente se identifica formalmente como Recôncavo, visto que as duas últimas
usinas em atividade no Estado da Bahia se localizam formalmente fora do Recôncavo. Uma
dessas unidades localiza-se no Norte da Bahia, enquanto a outra – mais reconhecida pelo
grande público e que nos interessa nesta menção – encontra-se nas proximidades de Santo
Amaro, mas, formalmente, integra o Município de Amélia Rodrigues: a Usina Aliança.

Essas evidências nos permitem afirmar que o Recôncavo não é mais açucareiro e os espaços
em que, ainda, se produz açúcar na Bahia, não é efetivamente o Recôncavo, embora a Usina
Aliança seja uma dessas unidades remanescentes que tenha se originado no âmbito de Santo
Amaro, município considerado como cerne do Recôncavo açucareiro (SANTOS, 1958;
COSTA PINTO, 1959; SCHWARTZ, 1985). Abrangendo, atualmente, os canaviais, terras
que se distribuem entre os municípios de Amélia Rodrigues e Terra Nova; Santo Amaro e São
Sebastião do Passé (distrito de Jacuípe), isto indica o deslocamento territorial – pelo menos
nos discursos histórico e geográfico – dos espaços açucareiros ou a descaracterização
açucareira da economia do Recôncavo.

Quanto ao homem das usinas, já não corresponde a representação do trabalhador do canavial
ou da própria usina, exclusivamente, mas, uma diversidade de remanescentes ou egressos que,
habitando e trabalhando nos espaços, também diversificados ou fronteiriços ao Recôncavo
histórico, preservam essas experiências. Portanto, os homens/mulheres das usinas, como
subjetividades inscritas na memória do Recôncavo açucareiro se (re)constroem nos entornos e
fronteiras regionais dos antigos espaços históricos dessas experiências.
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Questionamos, então, sobre as recorrências que indicam ou identificam essas subjetividades
como representação do homem das usinas no afã de perceber o perfil que se traça do mesmo,
mediante a observação indireta ou análise de fontes documentais/acionalistas dos arquivos
individuais e de famílias desses sujeitos trabalhadores de usinas que possibilitem o
desvelamento dessas intenções.

Ainda é oportuno questionar se, o território de Amélia Rodrigues, como ultimo lugar de usina
concretamente existente nesse espaço e que, mesmo não sendo mais identificado como
Recôncavo, inscreve-se na geografia dos canaviais do massapê, constituiria, na atualidade, um
lugar de emergência dessas memórias do Recôncavo açucareiro, considerando-se as
possibilidades de conflitos das experiências históricas de subalternização dos trabalhadores
relacionados, direta e indiretamente, com as práticas de produção dos engenhos e usinas.

Considerando os arquivos e acervos que emergiram das ações de comemoração dos cinquenta
anos de fundação da cidade de Amélia Rodrigues no ano de 2011 e observando algumas
narrativas históricas alusivas ao pertencimento cultural dessa comunidade municipal recriada
nas memórias do Recôncavo, questionamos as possibilidades discursivas do homem das
usinas como uma memória conflitante aos processos de construção histórica monorreferencial
no contexto cultural baiano/brasileiro, mas, principalmente, na historicidade do Recôncavo.
Entendemos que a forma fotográfica dessas narrativas, associada aos sentidos de
desterritorialização ou diáspora, sublimação e resistência, propostos, respectivamente pelos
campos de estudos das condições de subalternidade dos latinoamericanos, ao lado dos estudos
das questões do colonialismo/pós colonialismo, assim como as proposições da história
cultural, instaura um questionamento das possibilidade históricas/pedagógicas de valorização
dessa diferença/singularidade do homem das usinas, ressaltando-se, repetimos, a forma de sua
emergência no evento da comemoração do cinquentenário da cidade de Amélia Rodrigues.

Supomos, em contrapartida, que os dados desta pesquisa evidenciam sobreposições
geoistóricas discursivas que podem ser compreendidas e analisadas de acordo com suas
demandas educacionais como uma requalificação humana de seus significados – fator de
afirmação dos homens/mulheres das usinas na contemporaneidade do Recôncavo.

Destacamos a seguir algumas formulações dessas proposições que, transpostas de seus
campos teóricos, nos auxiliam nesta aposta de esclarecimentos pelo cruzamento de suas
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coincidências ou aspectos de concordância quanto ao olhar das questões sociais que se
aplicam à experiência histórica das comunidades das usinas de açúcar do Recôncavo baiano
no

enfrentamento

das

condições

contemporâneas

de

suas

inscrições/construções

territoriais/culturais.

Parece-nos bastante instigante a proposta de Paul Gilroy (2001), de levantamento das
experiências de recriação das tradições no “Atlântico negro”, visto como um sentido de
superação e transposição do terror das experiências de escravidão que compõe a própria
memória como uma dupla consciência. O foco da punção criativa como fator de humanização
nos permite vislumbrar a reação ou ressignificação como um aspecto basilar da dinâmica do
colonialismo que se aplicou ao Brasil, mais especificamente ao Recôncavo açucareiro. Como
afirma, Gilroy, essa é uma história para “[...] não ser passada adiante [...]” (GILROY, 2001),
antes, exploradas como inspirativas na luta pelo reconhecimento contemporâneo da igualdade
de condições culturais e adaptação das circunstâncias em novas tradições ou reafirmações
estetizadas da consciência de si, impressas nas experiências dos afrodescendentes do
continente americano ou “Atlântico negro”. As memórias da escravidão devem ser vistas e
compreendidas na dimensão de estratégias de afirmação humana ou subversão das imposições
colonialistas que lograram aos subalternizados do continente americano conquistas outras. A
musicalidade e as performances corporais, passando a representar um campo eminentemente
negro na cultura moderna, determinam possibilidades de contraposição que para Gilroy,
constitui uma contracultura da modernidade.

Se, essas expressões divergem das tradições europeias e representam uma resistência ao que
poderíamos considerar uma aculturação passiva, também divergem da continuidade de uma
africanidade pura, constituindo-se como uma constante recriação tradicional a partir do
espaço e da temporalidade das emergências sociais de comunidades que sempre foram
híbridas em sua caracterização cultural. O “sublime escravo” significa a construção híbrida de
uma tradição escravista ou colonialista das Américas como reelaboração de significados,
repertórios e tradições como condição crucial de sobrevivência.

Por mais dolorosa que possam parecer essas evocações, devem ser incentivadas como
estratégia educativa da autoafirmação dos negros na modernidade, pois não existe tal sentido
sem o mesmo. Tanto quanto branca/europeia/impositiva, a modernidade é, também,
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negra/africana/resistente numa dialética de terror e sublimação que enfim se traduz como
“dupla consciência” (GILROY, 2001).

Referindo-nos, portanto a uma pluralidade tradicional, a educação dos sujeitos dessas práticas
sociais/culturais, jamais poderiam se restringir aos pressupostos iluministas/liberais restritos à
universalização/padronização. As identificações dos sujeitos negros ou a tradição
afrodescendente que prevalece nos espaços de tradição escravista dos territórios
americanos/modernos se constroem com um sentido de “ambivalência”. Não seriam estas
considerações aplicáveis à experiência do Recôncavo açucareiro e não instrumentaliza a
compreensão das hesitações ou supostos anacronismos do homem das usinas? Num menção
direta desta questão, afirma o próprio Gilroy que,
[...] existe o perigo de que, afora a arqueologia das sobrevivências tradicionais, a
escravidão torne-se um feixe de associações negativas, que é melhor deixar para
trás. A história das fazendas e usinas de açúcar supostamente oferecem pouca coisa
de valor quando comparadas às concepções elaboradas da antiguidade africana
contra as quais são desfavoravelmente comparadas. Os negros são instados quando
não a esquecer a experiência escrava que surge como aberração a partir do relato de
grandeza na história africana, então a substituí-la no centro de nosso pensamento por
uma noção mística e impiedosamente positiva da África que é indiferente à variação
intrarracial e é congelada no ponto em que os negros embarcaram nos navios que os
levariam para os inimigos e horrores [...] (GILROY, 2001, p.355)

Adverte que prolongar essa ambivalência no momento histórico atual põe em risco a própria
estratégia implícita das comunidades negras/recriadas do Atlântico negro pela defesa
discursiva “[...] de uma civilização ordeira” exercida pelo pensamento europeu que se
apresenta como mais verdadeiro ou válido, desde o currículo escolar até as práticas cotidianas
como tentativa de limitação da diferença inegável, mas, implícita. Segundo Gilroy, a
contracultura negra se move no interior da própria modernidade.

Stuart Hall, ao considerar a alienação territorial como um dado e legado de abrangência
planetária na atual, sugere que as identidades devam centra-se numa possibilidade dialógica
dos discursos, sejam estes étnicos ou nacionais. Nisto, aponta o sujeito negro como detentor
de certa competência histórica/antropológica de trato desta questão, uma vez que, sua
experiência de desterritorialização e expropriação nos processos colonialistas – portanto
antecedente das atuais condições de globalização social – o capacita para a tradutibilidade
como demandas impostas ao tempo presente no século XXI.
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A consciência dessa demanda aponta para a construção de multiculturalismos, ou seja, o
reconhecimento político desta forma cultural múltipla em que as sociedades contemporâneas
se constituem irreversivelmente. Ou seja, se os negros já dominam um saber sobre essas
possibilidades de tradução cultural de sua diferença, estariam preparados para a demanda do
multiculturalismo como afirmação dessa condição de dupla inscrição local/global.

Tanto Hall quanto Gilroy, pensam tradutibilidade da diferença como uma grande
possibilidade de ressignificação social contemporânea, mas, pelo reconhecimento disto como
uma competência forjada nas convivialidadades negras no contexto dessa temporalidade
moderna. Apontam a necessidade de transposição dos “binarismos” por essa dialética aberta
ou radicalmente dinâmica – uma dialética sem síntese como outra possibilidade de saber sobre
as identidades como autorrepresentações.
[...] Desde o começo do “projeto” global do Ocidente no fim do século quinze, o
binarismo Tradição/Modernidade tem sido progressivamente minado. As culturas
tradicionais colonizadas permanecem distintas [...] A tradição funciona, em geral,
menos como doutrina do que como repertórios de significados. Cada vez mais, os
indivíduos recorrem a esses vínculos e estruturas nas quais se inscrevem para dar
sentido ao mundo, sem serem rigorosamente atados a eles em cada detalhe de sua
existência. [...] As culturas pré-coloniais foram – em graus bem distintos –
sucessivamente convocadas globalmente sob a rubrica da modernidade capitalista
ocidental e do sistema imperial, sem que seus traços distintivos fossem inteiramente
apagados. (HALL, 2002, p.70 - 71)

Convergem esses estudos no ponto em que mencionam a relevância das experiências
coloniais – principalmente sob as condições extremas da desterritorialização e da escravidão –
como repertório inspirativo e alternativa à manutenção da ambiguidade modernidade/tradição
e fator de conscientização da demanda autorrepresentações positivas dos subalternizados
como aspecto da própria superação da exclusão social. Se, as concepções de valor do
Recôncavo sempre apontaram para o exterior ou o lado de fora – o bom e o belo como algo a
ser buscado fora do local – Gilroy e Hall sugerem a inversão dessa olhar ao próprio local das
inserções negras como uma grande possibilidade de ressignificação da modernidade em suas
demandas atuais de valorização da pluralidade cultural como fator de inclusão ao mercado
mundial – visto como uma demanda de globalização – que não pode se processar sem que
também se realize como inclusão social. As demandas desse sentido e de ações que venham
efetivar esses ideais recaem sobre uma necessidade de ressignificação educacional que seja
capaz de associar mais efetivamente os currículos a essa realidade a pluralidade cultural. Se as
memórias comunitárias podem contribuir nessa empreitada, o conhecimento dessa experiência
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no Recôncavo torna-se ideal na medida em que contem um sentido crucial em relação à
mesma como “epicentro da escravidão racial moderna” (GILROY, 2001, p, 10).

Encontramos, ainda, no pensamento de Achille Mbembe, uma indicação importante a essa
efetivação pluricultural que, ao mesmo tempo reforça esse olhar e possibilidades apontadas
por Gilroy e Hall ao destacar o papel das subjetivações negras neste sentido. Ou seja, as
identidades negras – como parecem se configurar as identificações do homem das usinas –
serão mais coerentes no distanciamento das prescrições filosóficas de afirmação sine qua non
da diferença e singularidade nas experiências de africanidade como se encontra no paradigma
iluminista, pois, sendo a base dos princípios e discursos da igualdade, o cotidiano, devemos
evitar a repetição de dicotomias e impasses à autonomia que os padrões de universalidade
querem impor.
Para além da evidência das fraturas e da difração, a experiência dos escravos
africanos no Novo Mundo reflete uma plenitude de identidade mais ou menos
comparável, mesmo que as formas de sua expressão difiram [...] Tal como os judeus
no mundo europeu, eles têm que “narrar a si mesmos” e “narrar o mundo”, e lidar
com este mundo a partir de uma posição na qual suas vidas, seu trabalho e seu modo
de falar (language) são parcamente legíveis, pois estão envolvidos em embalagens
fantasmagóricas. (MBEMBE, 2001, p.189-209)

Mbembe considera que há uma demanda autonarrativa dos “negros do Novo Mundo” como
forma de construção de identidades negras mais legíveis ou demonstráveis no diálogo, pois, a
modernidade não lhe é estranha visto que suas localizações discursivas decorrem
incondicionalmente de negociações culturais, assim como diversas as próprias ancestralidades
africanas. O foco do tempo presente representaria um compromisso com um novo sentido de
autonomia e igualdade de acordo com o abandono da noção de ambiguidade em relação à
modernidade.

Concorda com Gilroy e Hal sobre a centralidade da escravidão como experiência relevante à
construção das identidades negras na atualidade ou na crítica de supervalorização do papel do
Estado no fomento do bem estar. Considera, contudo, que este prisma só poderá se afirmar
mediante um reconhecimento de similaridades entre as tradições negras e o Ocidente e no
reconhecimento de que a própria pluralidade cultural africana permanece implícita nas
metanarrativas.
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A crítica marxista e nacionalista subestimou a grande variedade da experiência
africana da conquista colonial. A historiografia recentemente tem mostrado que os
africanos deram respostas diferentes à escolha a que os europeus os forçaram [...]
Como uma fábrica de ficções refratada e infinitamente reconstituída, o colonialismo
gerou mútuas utopias e alucinações partilhadas pelos colonizadores e pelos
colonizados. (p.190)
[...] toda identidade teria de ser traduzida em termos territoriais. Sob este ponto de
vista, não há identidade sem territorialidade, que não seja a vívida consciência de ter
um lugar e ser dono dele, seja por nascimento, por conquista ou pelo fato de ter se
estabelecido em um dado local e este ter se tornado parte de sua autorrepresentação.
A territorialidade par excellence é a localidade, ou seja, a casa, o pequeno espaço e o
estado herdado, em que relações próximas e diretas são reforçadas pelo
pertencimento a uma genealogia comum, à mesma matriz, real ou suposta, que serve
como base para o espaço cívico. [...] Da combinação de categorias ideológicas de
pertencimento e de origem, de um lado, com categorias espaciais de território e
localidade, de outro, emerge a cidadania, ou seja, a capacidade de usufruir da casa,
de excluir forasteiros deste usufruto, o direito à proteção e o acesso a uma gama de
bens e recursos coletivos situados no espaço assim delimitado. (MBEMBE, 2001,
p.193-194)

Mbembe é taxativo na sua afirmação de que não existe unicidade cultural e, portanto as
identificações com as culturas negras devam partir desse pressuposto da pluralidade como
referência de suas próprias inspirações africanas, tomando-se a localidade como referência
territorial. Longe de representar uma perda, a atitude adaptativa das comunidades negras
recriadas nos exílios e recriações tradicionais da modernidade, encontra sua linha de força
contemporânea.

É neste sentido que a proposição de Mbembe demonstra-se coincidente do pensamento de
Walter Mignolo em sua proposição da geohistória como fator epistemológico ou o
deslocamento europeu desse fator. No âmbito dos Estudos subalternos latinoamericanos, o
foco do território como uma relevância epistemológica, implica, antes de tudo na proposição
de afirmação do olhar latinoamericano como especificidade epistemológica. Sua reflexão se
insere numa proposta de enfrentamento e superação do eurocentrismo científico denunciado
pelos estudos subalternos. A proposta consiste em reconhecimento do local como referência
epistemológica, o que insere as experiências lationamericanas em sua relevância histórica –
olhar a modernidade do seu interior significa, portanto, olhar de forma exterior à Europa.
Propõe, Mignolo, um pensamento liminar, coincidente com a proposta de Boaventura de
Souza Santos em sua metáfora das conexões políticas das áreas “Sul” do planeta como
condições da emergência de uma razão equilibrada à diferença humana e à pluralidade
cultural das produções científicas – dado relevante aos objetivos e interesses políticos/sociais
que lhes corresponde. Explica, então:
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[...] O pensamento liminar, dentro de minha argumentação, é a necessidade básica da
epistemologia subalterna e da reflexão que ultrapasse as dicotomias produzidas pelo
“ocidentalismo” como o imaginário dominante no sistema mundial
colonial/moderno. Esse imaginário exagerou as realizações da “modernidade” (por
razões que ficam claras nos argumentos de Dussel, Chakrabarty, Quijano e Coronil)
e minimizou seu lado sombrio, a “colonialidade”. A retirada da colonialidade dos
subterrâneos do imaginário da modernidade (e da pós-modernidade como sua
crítica), feita por Quijano, é na verdade uma contribuição importante para
provincializar a Europa, contemplando a transdisciplinaridade (isto é, a antropologia
transcultural) e a transmodernidade. (MIGNOLO, 2003, p.286)

Não que devamos desprezar a erudição científica europeia, especialmente em por seus anseios
de verdade, mas, ampliar esse quadro com as realidades e experiências que lhes escapa – o
lado de cá – em que a experiência colonial complementa esse quadro de referências com a
reinvenção de novos mundos integrados a esses interesses. A centralidade europeia,
justificada por interesses políticos de seu projeto colonialista, demanda agora a sua superação
com as evocações de seus subterrâneos. O sentido da provincianização da Europa tem como
contrapartida a necessária desprovincialização dos outros lugares de conhecimento ou
nivelamento planetário dessas condições de pensamento e verdade. O pensamento liminar é
ao mesmo tempo a diferença da verdade científica ocidental, assim como um mesmo valor de
verdade.

[...] o que é relevante na descrição feita por Quijano da crise da modernidade e de
sua epistemologia é a correlação entre epistemologia e economia, por um lado, e,
por outro, a existente entre epistemologia e colonização, na constituição da Europa
como entidade geopolítica e econômica a partir da qual se mede, estuda e classifica
o resto do mundo. Em outras palavras, esse é o quadro da colonialidade do poder e
do conhecimento que, segundo Quijano, encontra-se ainda ativo além das faces
cambiantes do velho colonialismo, do imperialismo moderno e da globalização pósmoderna. Esse é também o arcabouço no qual se originam a subalternização do
conhecimento [...] Essa é ainda a moldura na qual o pensamento liminar, em suas
diferentes formas (o que também significa uma atualização das diferentes histórias
locais nas quais estão emergindo), traz uma imaginação diferentes de totalidade: não
uma totalidade homogênea, nem uma totalidade heterogênea com uma cabeça única,
mas uma fragmentação de histórias coloniais locais nas quais os projetos globais,
inclusive os epistemológicos, estão sendo constantemente refeitos. É apenas nas
últimas décadas que uma forte consciência da crise da modernidade e do potencial
epistemológico do pensamento liminar está sendo conceitualizada com tal e
elaborada, não como formas marginais ou degradadas de conhecimento, mas como o
próprio potencial de uma epistemologia liminar que emerge da diferença colonial.
(MIGNOLO, 2003, p.292)

Torna-se relevante, ainda compor estas referências com a menção das proposições de Paulo
Freire que, por dentro dessas tramas de libertação dos subalternizados, propôs uma educação
localizada e dialógica.
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A simples menção de Freire na reflexão de brasileiros instaura certa sensação de
conhecimento de sua obra, dada a sua recorrência nas citações acadêmicas de sua Pedagogia
do oprimido ou a discussão sobre o medo ou a ousadia de investir na dialógica como forma do
conhecimento. De fato, ainda deixa a desejar o conhecimento sobre os saberes necessários à
pratica docente, pois, essas proposições isoladas de seu contexto teórico/metodológico
tornam-se impróprias ao que se aplicam: a construção de novos olhares e consciências a partir
de um envolvimento cultural com o lugar e as pessoas do lugar para, enfim, estabelecer-se o
discurso acolhedor das experiências.

Diante destas considerações, concluímos que a evidenciação das memórias ou experiências
históricas que determinam a contemporaneidade do Recôncavo açucareiro como desafio de
compreensão cultural ou conhecimento humano, nos aproxima dessas referências e suas
discussões sobre a limitação colonialista da ciência – um dos fatores da modernidade europeia
que jamais seria possível sem as localidades ou pluralidade do conhecimento. As experiências
humanas do Recôncavo nos faz encontrar essas lacunas e elas próprias como tal, desafiam a
ressignificação do olhar. Aqui os olhares aparecem cruzados em suas coincidências ou
afinidades. Buscamos focar os pontos de vista, antes por suas conexões que pelo conjunto
argumentativo de suas apresentações, pois, muitas vezes nas entrelinhas encontram-se os
sentidos do texto, assim como nos silêncios o sentido do discurso. Pretendemos, portanto,
surpreender os sujeitos da pesquisa e seus discursos pelos seus atos falhos ou indícios e
trajetórias (GINSBURG, 1987; CHALOUB, 1999; FRAGA, 2006).

2.2 Memória, história e fotografia

A relação entre memória e história constitui uma importante discussão sobre a subjetividade
do conhecimento, repercutindo diretamente no campo das ciências humanas como demanda
de novos olhares e saberes contextualizados na diversidade cultural, o que nos faz repensar,
atualmente, a defesa de cientificidade histórica como excludente da memória. Se esta se
constrói com sentimentos e esperanças – fora da crítica própria à história – isto não
desqualifica o sentido social de suas representações ou recriações das tradições ou
formas/valores da estruturação comunitária que se sobrepõe no cotidiano contemporâneo e
atesta a pluralidade das expressões humanas.
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Memória é lembrança. Um conjunto de fatores associados à ideia do passado, mas, centrada
no presente. As intenções de memória sempre se associam aos interesses da vida e do
cotidiano, conduzindo os sujeitos à ação e escolha das possibilidades – neste sentido, não há
lembranças sem esquecimentos correspondentes e relativamente às experiências vividas.
Enquanto o apaziguamento caracteriza as nossas lembranças, constituindo olhares da
realidade de acordo com os valores sociais em que nos inserimos e determinando nossas
próprias identificações, o conflito, aí também, se infiltra com esquecimentos do que não
combina com esses coletivos ou se choca com interesses dominantes. Não existe, portanto, a
estabilidade nos processos de memória, mas, um conflito constante ou um movimento entre
lembrar e esquecer como forma de participação social e articulação cultural da mesma. Por
isto entendemos que a memória resulte de elaborações, mesmo que implícitas – seja um
trabalho de escolhas e atribuição de significados pelos sujeitos individuais, mas, sempre em
relação ao social que lhe abarca. (BOSI, 1994; BRESCIANE e NAXARA, 2001).

Embora nos equivoquemos com uma noção atualizada de que a memória nos remete ao
passado, é ao presente que se reporta; à continuidades do vivido; ao gozo da lembrança como
imagem mental e do compartilhar como narração. Até a emergência da história como
possibilidade de compreensão crítica predominou a narratividade como um fazer
pretensamente histórico, mas, de fato, memorável (LE GOFF, 1992; NORA In: PROJETO
HISTÓRIA, n. 10, 1993).

Essa condição se inverteu e o predomínio da história sobre os interesses da memória opôs as
sociedades tradicionais da memória às ditas sociedades progressistas da ciência tecnológica
industrialistas/comercialistas ou capitalistas/colonialistas. A história como um discurso mais
afinado a esses interesses de domínio e controle das temporalidades pareceu substituir o
modelo temporal da memória. À história interessa o passado e o tempo, fragmentado passou a
ser o seu objeto de compreensão. Das imposições ao trabalho de historiador, o congelamento
do tempo e a sua fragmentação/dissecação em períodos ou ciclos de vivências humanas
parecendo análoga à necropsia, reverteu-se em demanda de associações à vida e prazer das
memórias. Ainda que sejam pertinentes as dissecações temporais do pensamento histórico, as
vozes da memória demandam discursos dessa dialética (MIGNOLO, 2003; FREIRE, 1987;
GILROY, 2001).
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Deslocados os excessos colonialistas, contidos nas suposições de cientificidade histórica da
modernidade ocidental europeia até a primeira metade do século XX, as memórias passaram a
compor o interesse de pesquisa e objetivos de compreensão humana da temporalidade (LE
GOFF e NORA: 1992). Essas alegações, chegando ao ponto de desqualificação das
sociedades de memória como impróprias ao desenvolvimento tecnológico, esbarraram com a
impossibilidade do conhecimento a elas associado, o que reorientou as próprias demandas de
escuta e visibilidade no repertório da história. No afã de justificativa do progresso das
sociedades ditas históricas, contra o suposto atraso ou selvageria das sociedades ditas de
memória, a ciência histórica viu-se na urgência de ressignificação do seu olhar na imposição
de efetividade do desejo de verdade que defendera. A reorientação da Nova História nas
periferias das narratividades nacionais imperialistas modernas instaurou desafios de
pluralização das vozes e olhares, assim como a dialógica da memória na história.

Ressaltamos que a atual reafirmação da memória e emergência do campo da História Oral,
embora não seja nosso foco neste trabalho, nos conduz à afirmação de seus pressupostos
como imprescindíveis à própria construção histórica, conforme a demanda de mão dupla de
uma racionalidade não excludente da diferença – também a memória como um duplo sentido
da história nos auxilia no pensamento da pluralidade cultural do Recôncavo açucareiro e suas
construções contemporâneas como uma “comunidade de experiência” (LE GOFF, 1992,
p.473) ou “dupla consciência” em que se inscrevem memórias da escravidão moderna “que
não podem ser passadas adiante” (GILROY: 2001) que se apoia nas lembranças dos trabalhos
e vivências relacionados ao cotidiano das usinas de açúcar. Mas em que consistem essas
lembranças e como elas desvelam recriações do Recôncavo açucareiro na atualidade? O
propósito dessa descrição torna necessária a explicitação do nosso próprio prisma acerca das
possibilidades de compreensão e análise dessa problemática.

Uma pista importante dessas possibilidades encontra-se nas observações de Le Goff quando
apresentou "[...] os desenvolvimentos da memória no século XX, sobretudo depois de 1950
[como] uma verdadeira revolução [...]” (LE GOFF, 1992, p.467). De fato, uma culminância
de incrementos tecnológicos aos processos da memória que, desde o século XIX, implantou as
bibliotecas, museus e centros de documentação, atingindo seu ponto máximo com o
surgimento dos bancos de dados eletrônicos no século XX. Essa nova possibilidade de uma
memória tecnológica, parecendo instaurar, também, riscos à memória histórica, democratiza o
acesso e as intervenções sociais da memória.
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Pierre Nora nota que a memória coletiva, definida como ‘o que fica do passado no
vivido dos grupos, ou o que os grupos fazem do passado’, pode à primeira vista
opor-se quase termo a termo à memória histórica como se opunha antes memória
afetiva e memória intelectual. Até os nossos dias ‘história e memória’ confundiramse praticamente e a história parece ter-se desenvolvido ‘sobre o modelo da
rememoração, da anamnese e da memorização’. Os historiadores davam a fórmula
das “grandes mitologias coletivas’, ‘ia-se da história à memória coletiva’. Mas toda
a evolução do mundo contemporâneo, sob a pressão da história imediata em grande
parte fabricada ao acaso pelo media, caminha na direção de um mundo acrescido de
memórias coletivas e a história estaria, muito mais que antes ou recentemente, sob a
pressão dessas memórias coletivas. (LE GOFF, 1992, p. 472).

No contexto da renovação teórica e metodológica da história, nas décadas finais do século
XX, apresenta Le Gof, um ponto de vista dilemático que, ao mesmo tempo, vislumbra a
abertura do conhecimento histórico à pluralidade de experiências humanas e suas
repercussões enquanto vivido e registros que se desvelavam como novas possibilidades da
abordagem histórica. Contudo, reage com reservas à aproximação da memória, sendo
favorável ao sentido de uma memória histórica (considerando-se os recursos tecnológicos de
preservação do passado) e a valorização dos recursos eletrônicos em que se destacam os
bancos de dados como instrumentos viabilizadores dessa relação.

Ao evocarmos, aqui, o dilema de Le Goff, quanto à associação entre memória e história no
campo do conhecimento histórico e o sentido de aproximação da memória histórica em
relação às tradições e localidades das experiências sociais humanas nos questionamos sobre a
atualidade desse prisma nas práticas do ensino de história em seus distanciamentos com as
práticas da pesquisa acadêmica em que um diálogo das teorizações nos parece mais efetivo e
imposto pela própria forma da tematização e problematização como exigência dos
procedimentos científicos. Entendemos que nas suas entrelinhas, esse prisma de Le Goff
apresenta algumas condições dialógicas entre memória e história que nos inspiram nesta
abordagem em que se pretende a leitura de fontes fotográficas, pois, entre a emocionalidade
das memórias que representam e as possibilidades de leitura documental que contém, a
fotografia se torna exemplar dessa questão e possibilidade.

O desempenho mnemotécnico da fotografia, sinalizado por Le Goff, contribui nesta
orientação de abordagem da expressão de pluralidade cultural do Recôncavo açucareiro,
representada na memória de uma comunidade de convivência contemporânea – o homem das
usinas – no momento de sua mobilização para a comemoração de meio século de
emancipação da cidade de Amélia Rodrigues. Nesta metáfora de suas reconstruções
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geohistóricas a linguagem fotográfica tornou-se decisiva à compreensão desse discurso como
um projeto paradoxal da contemporaneidade baiana.
Entre as manifestações importantes ou significativas da memória coletiva, encontrase o aparecimento, no século XIX e no início do século XX, de dois fenômenos. O
primeiro, em seguida a Primeira Guerra Mundial, é a construção de monumentos aos
mortos [...] O segundo é a fotografia, que revolucionaria a memória: multiplica-a e
democratiza-a [...] permitindo assim guardar a memória do tempo e da evolução
cronológica. (LE GOFF, 1992, p. 465-466).

Quanto ao sentido de fotografia que inscrevemos neste trabalho, reporta-nos às práticas de sua
produção e consumo, socialmente determinados. Entendemos que a sua materialização em
artefatos de papel (fotografia analógica) ou arquivadas em dispositivos eletrônicos (fotografia
digital) contém mensagens e informações ou indícios da temporalidade de experiências e
valores sociais. (CIAVATA, 2005; KOSSOI, 2001; SAMAIN, 2005).

O termo fotografia, neste trabalho, significa as práticas necessárias à codificação de sentidos
ou mensagens veladas numa estética visual e silenciosa. Contudo, a fotografia diz sem
verbalizar, o que nos proporciona o diálogo e a compreensão direta dos sentidos que nela se
infiltram como representação das realidades vividas ao longo dos circuitos de sua produção e
consumo.

Um pioneiro na análise da fotografia foi Walter Benjamin que identifica a sua imagem como
uma dialética em que se inscreve a possibilidade de captura e registro do tempo associados à
necessidade narrativa/compreensiva de olhar o mundo. A sedução do olhar que se encontra na
linguagem fotográfica não se trata de contemplação, mas, um apelo à crítica como
posicionamento por parte do observador perante suas imagens da realidade como proposições
ao pensamento da temporalidade.
Apesar de toda a perícia do fotógrafo e de tudo o que existe de planejado em seu
comportamento, o observador sente a necessidade irresistível de procurar nessa
imagem a pequena centelha do acaso, do aqui e agora, com a qual a realidade
chamuscou a imagem, [...] (BENJAMIN, 1994 p.94)

Com Benjamin construiu-se a noção de informação fotográfica numa espécie de jogo entre a
imagética e o texto que nos conduz à percepção da produção de semelhanças como lógica que
se instalou no cotidiano do século XX, associada aos processos culturais da tecnologia
industrial predominante como apelo à reprodutibilidade num sentido de fomento ao consumo
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em larga escala que se afirmou. Para Benjamin, a possibilidade de reprodução da realidade ou
a busca da semelhança representa uma forma de inclusão social no campo do conhecimento,
pois, a abertura da produção fotográfica, pois, sem opor necessariamente, arte e técnica;
magia e ciência “[...] o espectador da fotografia forma uma imagem de si e do acontecimento
[...]” (BENJAMIN, 1994, p. 40).

A produção de semelhanças nos remete ao sentido da memória social como reprodução
técnica da realidade em suportes artísticos entre os quais a fotografia seria ideal pela
possibilidade de provocação ao pensamento e interação com a narração. Em sua concepção,
essa construção fotográfica somente se realiza no momento em que se estabelece a legenda. A
lembrança como um ato do individuo, contudo, suscita o pensamento e, dialeticamente,
impõe-se como interpretação da realidade.

Conclui a sua argumentação com a constatação de uma demanda de alfabetização do olhar. A
crítica à cultura contemporânea deveria se realizar com uma conscientização sobre a
ambiguidade da realidade capitalista – resgatando-se a experiência e a intuição próprias da
cultura popular – e aproveitamento das possibilidades de democratização dos produtos
culturais nessa nova condição de disponibilidade permeada pelas próprias tecnologias. As
novas formas de pensar deveriam ser compatíveis com as tecnologias incrementadas as
práticas cotidianas.

Diversos outros trabalhos posteriores reincidiram nessa possibilidade ambígua da informação
ou mensagem fotográfica como, ao mesmo tempo, relacionada à tecnologia de registros e
armazenamento de conteúdos da realidade natural e representação social no sentido de ponto
de vista dos fotógrafos/produtores e interpretações de sentidos dos observadores/leitores de
suas imagens.

Vem de Roland Barthes a noção de studium e punctum como possibilidade de explicação dos
processos subjetivos dessas informações e suas associações estéticas (emocionais). Barthes
tem interesse em ressaltar certo “poder” ou “autonomia fotográfica” como um risco iminente
em sua linguagem no sentido de obstáculo à leitura da realidade que informa suas imagens.
O studium da Fotografia é, em Barthes, o que registrou a câmara obscura, isto é,
esse campo de dados inscritos e, geralmente, condensados numa imagem que se
oferece ao meu olhar, e sobretudo, ao meu intelecto. É a fotografia como campo de
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estudo, lugar de uma investigação possível, de um reconhecimento das
informações, dos signos e das mensagens que ela denota, conota, o terreno de um
saber e de uma cultura que posso compreender, desvendar e enunciar nos moldes da
ciência [...] o sentido óbvio.
O punctum, ao contrário, é o que oferece a câmara clara: essa mesma imagem que,
de repente, se torna branca, transparente, oferecendo-se não mais ao meu intelecto,
mas ao meu afeto. Com o punctum, não é mais o intelecto que fala, é o corpo que
age e que reage [...] é o que a imagem cala, o indizível da imagem, o inesgotável da
imagem. O silêncio que nela fascina e perturba faz gritar o corpo, quando o olhar à
procura de si aventura-se no seu espelho, no seu campo cego [...] (BARTHES In
SAMAIN, 2005, p.124)

Essa

mesma

ambiguidade

ou

dialética

fotográfica

será

referida

na

obra

do

fotógrafo/historiador Boris Kossoy (2002) que nos recomenda atentar para as “tramas de
realidade” em sua produção e leitura.

A fotografia tem uma realidade própria que não corresponde necessariamente à
realidade que envolveu o assunto, objeto do registro, no contexto da vida passada.
Trata-se da realidade do documento, da representação: uma segunda realidade,
construída, codificada, sedutora em sua montagem, em sua estética, de forma
alguma ingênua, inocente, mas que é, todavia, o elo material do tempo e espaço
representado, pista decisiva para desvendarmos o passado. [...] Cabe aos
historiadores e especialistas no estudo das imagens, a tarefa de desmontagem de
construções ideológicas materializadas em testemunhos fotográficos. Decifrar a
realidade interior das representações fotográficas, seus significados ocultos, suas
tramas, realidades e ficções, as finalidades para as quais foram produzidas é a tarefa
fundamental a ser empreendida. (KOSSOY, 2002, p.45)

Ao mesmo tempo em que a fotografia contém uma variedade de ficções sobre o passado,
relativamente aos olhares dos fotógrafos, possibilita acesso do contexto de emergência das
mesmas. As produções fotográficas sugerem tramas a serem desvendada pelo olhar. Mas,
somente um olhar crítico consegue ver o contexto de onde surgiram essas ficções.

A memória aí vista como ficções ou tramas da realidade vivida, estabelece o sentido social
das mesmas. O jogo interpretativo dos enquadramentos (recortes da realidade vivida,
produzidos pelos fotógrafos) depende da crítica do observador (no caso o historiador). O
leitor crítico da fotografia deve se voltar para o entendimento de suas tramas e ficções como
metáforas da realidade dissimulada nesse lugar de cruzamento da arte e a informação.

O processo de construção do signo fotográfico implica necessariamente a criação
documental de uma realidade concreta. Trata-se, entretanto, da realidade da
representação que, não raro, conflita com a realidade material, objetiva, passada. Do
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ponto de vista do receptor, há um confronto entre o documento presente (originado
no passado) com o próprio passado inatingível fisicamente, apenas mentalmente.
É o confronto entre a realidade que se vê (...) - no documento - através dos nossos
filtros culturais, estético/ideológico e a realidade que se imagina (...) – o fato
passado – recuperado apenas de maneira fragmentária por referências (pleno de
hiatos) ou pelas lembranças pessoais (emocionais). (KOSSOY, 2002, p.70)

Inserida no cotidiano contemporâneo desde o início do século XX, a fotografia participa
efetivamente dos processos da comunicação jornalística e de setores privilegiados da
documentação em arquivos públicos e particulares. Destacamos entre esses, os arquivos
familiares, aonde a documentação fotográfica tem grande relevância na construção de
comunidades de experiência. Não podemos pensar as mídias sem fotografias, assim como sem
as mesmas não existem mais as memórias familiares, comunitárias ou institucionais.

No campo da memória histórica, a fotografia se constitui como um lugar de memória da
contemporaneidade cultural em que os seus registros de experiências resguardam importantes
possibilidades de rememoração, mas, também, de crítica do passado como vislumbraram Le
Goff e Nora em sua crítica da relação entre os campos da história e da memória. Seu duplo
aspecto enquanto documento e monumento nos coloca diante da possibilidade de sua
utilização em abordagens comprometidas com as descrições tematizadas do passado/presente
que inquietam historiadores/antropólogos/sociólogos educadores.

O historiador e o fotógrafo são ambos regidos pelo signo do tigre – o totem
interruptor, o animal sagrado do clic (...) Se as interrupções multiplicam-se,
multiplicam-se também as posições. Diante das interrupções, o espectador da
fotografia forma uma imagem de si e do acontecimento.
[...] os dois modos da temporalidade – a fugacidade e a interrupção – evidenciam-se
como o problema das condições de visibilidade: problemas da aura e da centelha. A
foto oscila entre aquilo que lhe escapa e isto que nela se infiltra. (LISSOVSKY,
2004, p.60).

Ainda em Etiene Samain, identificamos importantes indicações ao enfrentamento das
questões fotográficas nas pesquisas sociais num tom de incentivo à valorização de sua
linguagem abissal ou o desafio de compreensão de sua lógica. Citando Dubois5, afirma que:

5

Dubois se refere mais a um “ato fotográfico” – conjunto de ações que se materializam nas produções e
consumos das imagens da realidade fixadas – que fotografias como meros artefatos de papel com imagens da
realidade.
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[...] As fotografias [...] fixam [o olhar] num congelamento do tempo do mundo e
convidam-no a entrar na espessura de uma memória. Diante dela todos somos
viajantes e navegadores; diante da fotografia, tornamo-nos analistas e arqueólogos.
[...] Pensa-se o mundo na sua descontinuidade, na sua fragmentação, no seu recorte.
(SAMAIN. In: BELA-FELDMAN & LEITE, 1998, p.55-56)

O termo fotografia nos faz pensar, muito mais, as condições gnosiológicas do olhar em suas
possibilidades de representação da realidade, o que se opõe a, meramente, descrever
conteúdos imagéticos dos dispositivos em papel ou telas eletrônicas. Mais uma vez, evocando
Samain, “existem, atrás e dentro dessas matrizes imagéticas – fotográfica, cinematográfica,
videográfica, informática –, lógicas e filosofias que temos ainda de descobrir” (IDEM, p.56).

O recorte temático do nosso objeto – memórias do homem das usinas como representação da
pluralidade cultural do Recôncavo açucareiro – e a indicação de sua problemática como
resistências ao discurso histórico da região/localidades bem como sua oficialização nos
currículos escolares, nos insere numa condição de pesquisa exploratória, visando a descrição e
análise compreensão dessas experiências.

2.3 O memorial do Cinquentenário de Amélia Rodrigues: fontes indiciárias da
contemporaneidade do Recôncavo açucareiro

Em 2011, surgiu em Amélia Rodrigues uma iniciativa de comemoração dos cinquenta anos de
emancipação política, com a proposição de um projeto de ações e eventos de caráter educativo
e recreativo que, mediante ajustes (ou mais propriamente negociações e conflitos sobre as
suas formas e possibilidades) se concretizou, de fato, na visibilidade de numa exposição
iconográfica com destaque para o seu aspecto majoritariamente fotográfico. As repercussões
desse evento em termos de interesses de observação ou visitação do público municipal, assim
como a divulgação do mesmo na mídia local/regional, ou, ainda, em termos de colaborações e
parcerias espontâneas de pesquisadores/memorialistas paralelamente ao conflito de
operacionalização do projeto proposto pelo gabinete da prefeitura municipal, esses fatores
demonstraram uma sintonia com os nossos interesses de pesquisa, demonstrando as
possibilidades fotográficas de expressão da pluralidade cultural do Recôncavo. Isto, por sua
vez, determinou o ponto de partida desta pesquisa doutoral – a análise do memorial
comemorativo do cinquentenário da cidade de Amélia Rodrigues no contexto das
contradições do Recôncavo açucareiro.
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A construção dessa referência documental de onde emerge a nossa fonte principal de análise
(fotografias representativas das práticas do Recôncavo açucareiro) nos remete à sua própria
contextualização aos eventos comemorativos do Projeto Cinquentenário, surgido dos
interesses e iniciativas de sujeitos da administração municipal de Amélia Rodrigues, no
sentido de construção de uma memória histórica da cidade. O incentivo dessa comissão como
iniciativa do próprio Gabinete do Prefeito comparado ao voluntarismo dos agentes da
Diretoria Municipal de Cultura demonstrou uma intenção velada de revisão do relato histórico
sobre a cidade, oficializado numa publicação da própria Prefeitura na década de 1980.
Portanto. A sua revisão ou incremento de informações mais detalhadas ou convincentes,
constituindo-se como meta das ações desse projeto de ressignificação discursiva da cidade de
Amélia Rodrigues, viabilizou o levantamento documental ou identificação de fontes que, por
sua relevância indiciária das metáforas de resistência da pluralidade cultural do Recôncavo
açucareiro, abordamos e estruturamos como referências desta pesquisa doutoral e passamos a
descrever.

A Comissão do Cinquentenário, composta por algumas representações locais deveria propor a
forma do evento – Comemoração do Cinquentenário – e operacionalizar as ações do mesmo
mediante a proposição/coordenação de projetos dessas ações. Instalada por decreto municipal,
iniciou-se o trabalho da discussão de suas metas e realizações, ou seja, a formalização de um
projeto estruturador de diversos sub projetos temáticos que já estavam em andamento nas
escolas, assim como outros que deveriam surgir nas atuações das diretorias de esporte e lazer.

Assim definiu-se o corpus de uma pesquisa de caráter predominantemente documental, mas,
com investimentos de observação participante com os sujeitos. A audição desses pressupostos
como indícios das intenções discursivas do Projeto Cinquentenário de Amélia Rodrigues,
insere-nos na observação de suas ações e processos até o desfecho da construção objetiva
desta pesquisa acadêmica, de acordo com o recorte de sentido das memórias do homem das
usinas.

Os trabalhos dessa comissão tiveram início no mês de maio de 2011, mas, na sequência de
reuniões, que se aproximaram mais do formato de fórum, discutia-se repetitivamente sobre o
que deveria ser feito ou apresentavam-se narrativas de experiências que redundavam em uma
espécie de descrição oral do patrimônio cultural local. Multiplicavam-se os depoimentos e
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menções sem que os processos se efetivassem ou as ações se tornassem concretas. Ao final do
mês de setembro, do conjunto de proposições restou a produção de um documentário que não
chegou a ser concluída e a exposição fotográfica, como única produção a se realizar e
apresentar na culminância desse trabalho de pesquisa e planejamento do evento
comemorativo.

Recomenda-nos Tim May (2004) a considerar as divergências acerca da possibilidade de
abordagem crítica das fontes documentais, embora encoraje tal investimento como um modo
válido de conhecimento histórico e social.
[...] mencionei a utilização de documentos, junto com dados observacionais, na
prática da pesquisa social. Em um nível isso foi apresentado como um meio de
reforçar o entendimento em estudos de caso pela capacidade de situar os relatos
contemporâneos em um contexto histórico. Também permitiria fazer comparações
entre as interpretações dos eventos feitas pelo observador e aquelas registradas nos
documentos relacionados aos mesmos. Ao mesmo tempo, essas fontes podem ser
utilizadas por seu próprio mérito. Elas podem nos dizer muitas coisas sobre a
maneira na qual os eventos são construídos, as justificativas empregadas, assim
como fornecer materiais sobre os quais basear investigações mais aprofundadas.
Como tal, o título geral de pesquisa documental merece a nossa atenção [pois] cobre
uma ampla variedade de fontes, incluindo estatísticas oficiais, fotografias, textos e
dados visuais, em geral. (MAY, 2004, p.205)

O reforço dessas afirmações de May acerca das vinculações ou afinidades entre as pesquisas
sociais e os documentos impulsiona este investimento de acordo com a relevância de um olhar
que se volta para as fontes documentais nos momentos de sua própria produção. Eliminandose o tempo da espera pelo ocultamento das mesmas, nossa metodologia apoia-se no vigor das
ações e iniciativas dos sujeitos como fator da própria coleta dos dados. Isto nos parece
reforçar a compreensão das construções fotográficas em caráter monumental ou intenções de
perpetuação de uma memória, como era o caso dessa comunidade municipal.

O caráter documental dessas fotografias abordadas está no fato de que as mesmas já haviam
sido produzidas aplicando-se a observação ao reforço das evidências de intenções da sua
utilização no memorial. Sendo o memorial uma composição desses sujeitos do evento
comemorativo dos cinquenta anos da cidade de Amélia Rodrigues que surgiu em território das
usinas de açúcar do Recôncavo, que contradições se desvelam na memória histórica dessa
comunidade ou em sua relação com a historiografia do Recôncavo, se consideramos, ainda,
nessas intenções, uma revisão do próprio discurso histórico da cidade? Essa suposição de
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indícios da pluralidade cultural do Recôncavo açucareiro e a sinalização de suas narrativas no
Memorial do Cinquentenário encaminharam essa estratégia ou abordagem mista de pesquisa
documental.

As observações demonstraram um conjunto de estratégias e procedimentos espontâneos de
abordagem dos arquivos que, embora, divergindo das prescrições acadêmicas mais aceitas,
demonstram-se efetivos na concretização do objetivo principal que é a formação do acervo
memorial. Até que o mesmo se concretizasse no formato de cópias digitais, foi necessária a
utilização de aparelhos próprios para isto como as câmeras digitais, tão comuns e adaptadas
ao cotidiano atual, quanto os scanners, como mais específico para esta função.

Realizaram-se diversas etapas de visitações para as solicitações desses documentos aos
guardiões dos acervos familiares ou institucionais na cidade, fazendo surgir de gavetas, caixas
e álbuns, coleções fotográficas diversas, assim como alguns exemplares de jornais, postais,
livros, cadernos e folhas de papel, avulsas, que se transformadas em imagens digitais,
constituíram as fontes deste trabalho.

2.4 Itinerários e colaborações como dimensão teórica/metodológica do conhecimento

Três frentes de pesquisas espontâneas ou autodidatas seguiram paralelas até convergirem nas
intenções e oportunidades do Memorial comemorativo do Cinquentenário de Amélia
Rodrigues: a garimpagem documental e projetos de ações da Comissão do Cinquentenário na
cidade de Amélia Rodrigues, o acervo da revista eletrônica Banguê e o acervo documental de
Alberto Valente. Iniciamos o detalhamento de certa sequência lógica dessas ações, embora
não houvesse nenhum planejamento ou sincronização da mesma.

Citamos em primeiro lugar o trabalho de Viraldo Ribeiro que, de alguma forma, demonstra-se
modelar e propositivo aos procedimentos adotados pelo grupo de garimpagem da Comissão
do Cinquentenário. Além do ineditismo e da inspiração, as pesquisas e reflexões de Viraldo
Ribeiro contribuíram decisivamente na sinalização de pistas sobre a condição atual das
memórias do Recôncavo em termos de monumentos deteriorados ou em situação de risco e
narrativas de suas práticas culturais.
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Criando um sitio na Internet para a divulgação de uma proposta de ressignificação da cultural
na cidade de Terra Nova, por ocasião dos quarenta anos de emancipação política, explica as
suas intenções:
O Bangüê é uma ação cultural criada para preencher espaços vazios. Como é fruto da
imprevisibilidade, um dia ele poderá tornar-se um projeto educacional voltado para a
Escola, com atividades pedagógicas planejadas e objetivos estabelecidos.
O Projeto Banguê, que compreende um site, um jornalzinho editado em folha A4, um
Espaço Cultural e uma coletânea de livros infantis produzidos por Viraldo Barbosa
Ribeiro, foi implementado a partir da identificação da necessidade de um espaço para
desenvolvimento de atividades culturais em Terra Nova e foi implantado em duas
etapas.
A primeira etapa, quando constatamos que não havia, na cidade, uma biblioteca onde
pudéssemos colher informações para construir uma palestra sobre a história de Terra
Nova [...]
A obra Cartas Baianas, da autoria de António D´Oliveira Pinto da França, da Editora
nacional, onde tiramos os subsídios para a palestra: origens da terra e a história de
seus primeiros habitantes, foi conseguida através de um amigo de Salvador [que]
incentivou a pesquisa e a procura por outros documentos e fontes de informação
como: fotografias, conversas, visitas a engenhos e usinas de açúcar no Recôncavo e
seu entorno. A pesquisa originou o jornal e este foi o caminho para o site, sugestão
dos filhos.
O nome Banguê surgiu da analogia entre o conteúdo das pesquisas: engenhos de cana
de açúcar e o significado da palavra banguê: moenda primitiva.
Segunda etapa [:] No aniversário de 40 anos de emancipação política de Terra Nova,
20 de outubro de 2001, na garagem da casa de nossa família fizemos uma exposição
de fotos e textos sobre a História da Cidade, com o material coletado para palestra,
acrescido de outros documentos encontrados posteriormente. O entusiasmo do público
visitante foi o incentivo que precisávamos para construir o Espaço Banguê.
Precisávamos de um espaço maior para manter a exposição por mais tempo.
Conseguimos uma casa que já havia abrigado o Posto Médico, o Instituto Mauá e até a
Prefeitura Municipal e, naquele momento estava desocupada, aguardando recuperação
das suas instalações. Fizemos reparos no telhado, pintamos paredes, lavamos salas,
limpamos o chão. E cada cômodo restaurado era ocupado por quadros, fotografias,
revistas, estantes, mesas, cadeiras e muitos livros. (www.bangue.com.br. Acesso em
25/11/2011).

Encontram-se nesse acervo pioneiro, principalmente, imagens representativas do Recôncavo
levantadas com esse objetivo de resgate ou ressignificação das memórias e significados desse
pertencimento à cultura açucareira das usinas de Santo Amaro, desmembrado em mais quatro
outras estruturas municipais em 1961. Por enquanto é bastante ressaltar uma afinidade,
mesmo que implícita, entre o trabalho de Viraldo Ribeiro e as intenções do Projeto
Cinquentenário que foi conduzido em Amélia Rodrigues – uma década depois, conforme
podemos verificar a seguir:
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Em 20 de outubro de 2011 o município de Amélia Rodrigues completa 50 anos
de emancipação política. Para comemorar esta data, várias ações deverão ser
desenvolvidas, compondo o presente projeto, denominado Projeto Cinquentenário.
O projeto tem também como característica a transversalidade das ações, que deverão
ser desenvolvidas ao longo do ano de 2011, pelas diversas secretarias de governo
municipais, de acordo com os seguintes eixos de ações:


Buscar conhecer o município, sua história e sua evolução econômica, política
e social ao longo destes 50 anos;



Envolver a comunidade do município na construção deste conhecimento,
através da sua participação em ações de pesquisa iconográfica, histórica,
participação em concursos de redação, realização de passeios pelos pontos
turísticos, palestras, etc;



Obter como produtos finais um documento escrito, que possa ser utilizado
por toda a população para conhecimento da história e das características
políticas, econômicas e sociais do município e um vídeo-documentário;



Envolver os munícipes em atividades esportivas comemorativas, que poderão
ser transformadas em atividades permanentes.

Deverá ser criada uma logomarca comemorativa do cinquentenário e que será
obrigatoriamente utilizada durante todo o ano de 2011, em todos os documentos
oficiais e em todo material gráfico da prefeitura. (PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMÉLIA RODRIGUES. Projeto Cinquentenário, 2011).

Previa-se, ainda, em sua culminância:

PUBLICAÇÃO COMEMORATIVA AOS 50 ANOS DO MUNICÍPIO DE AMÉLIA
RODRIGUES
[...] consistirá numa ampla pesquisa historiográfica e memorialista, com a finalidade
de produzir um material didático para ser utilizado nas escolas públicas do município,
para que as crianças e jovens possam conhecer sua história e suas origens [...]
PROJETO PEDAGÓGICO: “AMÉLIA
HISTÓRIA PARA CONTAR”.

RODRIGUES

50

ANOS!

MUITA

O projeto [...] envolve pesquisa oral, iconográfica e documental, a fim de estabelecer
as visões e versões dos munícipes sobre a História da cidade [...]. Atividades:
Concurso de Redação; Exposição de fotos; desfile temático; Feira cultural.
(PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES. Projeto Cinquentenário,
2011).

Embora não tenham sido explicitados os motivos dessa similaridade da forma do memorial de
Amélia Rodrigues, supomos a inspiração do trabalho do Banguê por sua anterioridade e
publicidade, assim como as possibilidades de aproximação intersubjetiva dos seus autores.

De forma mais distanciada, o trabalho de Alberto Valente foi mais instrutivo/colaborativo que
influenciador. Há mais de duas décadas, esse pesquisador veio formando uma memória
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histórica do Recôncavo, chegando a incluir alguns documentos raros. Sua aproximação e
parceria informativa foram decisivas à coerência do memorial de Amélia Rodrigues. A
colaboração de Alberto Valente orientou táticas de pesquisa em arquivos do Recôncavo, que
na sua maioria são particulares, o que dificulta as abordagens. A visita ao próprio acervo de
Valente proporcionou mais uma garimpagem de onde surgiram alguns textos e anotações da
escritora Amélia Rodrigues, assim como principalmente, uma cópia fotográfica da antiga
Capela da Lapa que havia sido publicada em um jornal na época em que se concluía a
construção da estrada Bahia-Feira, o final dos anos 1920 6 . Valente tornou-se importante
parceiro/orientador, passando a acompanhar essa construção de Amélia Rodrigues até o
momento de sua exposição ao público, agregando sempre o rigor das informações a partir de
sua significativa experiência com os arquivos e documentações do Recôncavo.

Do ponto de vista da materialidade do acervo, Lucila Moreira de Pinho representou o terceiro
pilar, cedendo parte das imagens fotográficas do acervo particular de sua irmã falecida, a
professora Joselita de Pinho, que atuou na escola estadual Jaime Vilas Boas, localizada no
distrito de Mata de Aliança – sede da Usina Aliança. Essa escola surgiu ainda na década de
1930, vindo a tornar-se uma unidade escolar muito prestigiada desde o tempo de seu
pertencimento ao município de Santo Amaro, mas, principalmente, tornou-se simbólica dos
primórdios de Amélia Rodrigues, conforme relatos orais dos alunos egressos. O acervo
fotográfico da professora Lita, disponibilizado pela por Lucila de Pinho, incrementou
significativamente a construção deste trabalho com metáforas e olhares sobre a singularidade
das práticas desveladas em suas imagens, impactando, ainda, como artefatos decisivos da
materialidade da própria Exposição.

Lucila de Pinho fez convergir, na Comissão do Cinquentenário, sua experiência de pesquisa e
processamento digital dessas imagens fotográficas históricas, tornando-as mais apropriadas à
observação pelo público, como também, também, incrementou pelo seu próprio testemunho,
memórias do distrito de Mata de Aliança – uma lacuna em relação às narrativas das
localidades da formação municipal de Amélia Rodrigues.

6

A antiga capela da Lapa, construção histórica, foi substituída por outro modelo mais expressivo da elevação do
distrito de Traripe em sede da cidade de Amélia Rodrigues. A antiga construção é referida na oralidade local ao
final do século XVII, enquanto a nova construção corresponde ao período de 1948 – 1954.
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Por fim, nos referimos à autoria de Juramar Dantas, sujeito dessa iniciativa de construção
memorial e articulador das convergências e encontros relatados. Seu trabalho iniciou-se com
uma garimpagem espontânea de documentos ou informações sobre as memórias da cidade de
Amélia Rodrigues ou intenções de documentação histórica dos cinquenta anos da
emancipação. Entre 2009 e 2011, visitou famílias nas diversas localidades do território
municipal e colheu depoimentos, anotações e fotografias. Entre essas visitas de levantamento
dos lugares de memória locais, visitou sítios arqueológicos das sedes de usinas já degradados
pelo tempo e fez registros fotográficos desses lugares e equipamentos encontrados. Já em
segunda fase, dirigiu-se para os museus e arquivos em Santo Amaro e Salvador, garimpando
em seus acervos, outras informações que resultaram em cópias fotográficas de documentos
como jornais, atas e anotações. Importante nesse levantamento foi a identificação dos
principais testemunhos do processo de emancipação da cidade ou consequente desagregação
dos distritos de Santo Amaro e suas usinas, surgidos das leituras dos jornais: O Município e o
Archote. Nessas iniciativas, também, incluiu-se a conversa como estratégia de acesso a
depoimentos e narrativas populares, agregando, também, as participações de importantes
memorialistas históricos de Santo Amaro, a exemplo de Zilda Paim. Todas essas ações foram
registradas em fotografias que adotam uma forma de relato desses itinerários ou
visitas/levantamentos – por isto denominamos essa coleção de imagens como: Fotorrelato da
Comissão do Cinquentenário, dada a sua relação direta com o Projeto Cinquentenário e a
representação de Juramar Dantas à própria Diretoria de Cultura do município.

Por último, mencionamos o fotógrafo José Zeferino, cujo pseudônimo o torna conhecido na
região como Rolan, nessa rede de colaborações ao incremento documental/fotográfico do
memorial de Amélia Rodrigues. A singularidade do seu acompanhamento determinou-se no
aspecto da facilitação desses processos finais da pesquisa de campo e sistematização do
memorial. Fazendo os contatos prévios de visitas necessárias ou registrando em fotografias e
filmagens esses eventos do trabalho de campo contribuiu decisivamente no incremento do
fotorrelato da Comissão do Cinquentenário. Detentor de significativo acervo sobre a cidade de
Amélia Rodrigues, também fez valiosas indicações de fontes e apresentou relatos decisivos à
compreensão das séries fotográficas montadas para a exposição. Identificou lugares, datas e
personagens que facilitaram a leitura desse material fotográfico.

A linguagem fotográfica proporcionou a ampliação das possibilidades de usos das imagens
que os seus dispositivos, como produtos ou artefatos, poderiam expressar em termos de
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pressupostos ou olhares, como, também, em termos de diálogo intersubjetivo de gnoses:
tradicional, artística e científica.

A crítica documental justifica esta abordagem de dados materiais representativos das
memórias comunitárias de Amélia Rodrigues e sua construção como um lugar de memória – o
memorial fotográfico comemorativo do cinquentenário de sua emancipação, o que, por sua
vês, tornou-se indiciário das memórias do homem das usinas em suas demandas
contemporâneas de ressignificação como uma comunidade de experiência na condição de
desterritorialização de suas práticas, conforme entendemos essas questões a partir dos olhares
dos estudos pós coloniais e estudos subalternos latinoamericanos, assim como a sua
associação ao paradigma indiciário de pesquisa como possibilidade de levantamento de dados
em resposta à questão da expressão e intenções dos sujeitos convergentes nessa construção
memorial no ano de 2011, simbolicamente, o cinquentenário dessa temporalidade
contemporânea do Recôncavo açucareiro.

Passamos, então, a descrever as coleções e acervos abordados.

2.4.1

Coleções fotográficas da administração municipal

Deparamos-nos com uma grande quantidade de fotografias digitalizadas de acervos
particulares dos familiares dos sujeitos das administrações municipais como prefeitos,
secretários e agentes administrativos que, por razões pessoais colecionou, ao longo de sua
vida, essas imagens. Em algumas dessas séries encontradas, evidenciavam-se intenções de
documentação de obras e realizações, enquanto outras representavam meros registros do
cotidiano, mas, todas bastante significativas das transformações históricas da cidade, o que
justificou a coleta, como uma ampliação complementadora desses acervos particulares de
acordo com a intenção de documentação municipal.

Os enquadramentos dessas coleções nos remetem às temáticas das pavimentações de ruas e
construções de prédios da administração municipal e de outras instituições como escolas e
postos de saúde, mas, também nos dão importantes imagens da diversidade de residências e
espaços que, paulatinamente se transformaram, em urbanos de acordo com os ideais dessa
transformação de distritos de Santo Amaro em cidades. Outras temáticas desses
enquadramentos são as festas e comemorações do calendário regional como: (a) cerimônias
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de posses dos prefeitos, o carnaval e as festas juninas; (b) bailes de debutantes e concursos de
beleza feminina; (c) campeonatos de futebol; (d) desfiles cívicos escolares e formaturas do
Segundo Grau. Outros temas eventuais, contudo, desvelaram-se como instigantes ao olhar
desta pesquisa como as rotina do cotidiano. Enfim, um relatório fotográfico das realizações
administrativas, retratando um tempo que se estendeu entre as décadas de 1950 a 1990. Um
via de acesso a essas coleções foi um trabalho de conclusão de curso (TCC) que discute o
processo de urbanização de Amélia Rodrigues de acordo com uma abordagem do campo de
Arquitetura.

Os dispositivos fotográficos que originaram as imagens digitais deste registro foram
encontrados em pastas e álbuns aleatórios, muitos deles sem indicativos satisfatórios da sua
identificação ou processos de produção e circulação. O estado de conservação desse material
é precário, dadas as condições espontâneas de seu acondicionamento como artefatos de uso
pessoal e familiar, o que resulta em perdas da pigmentação e nitidez de algumas dessas
fotografias, assim como, rasuras de anotações sobre imagens e rupturas do próprio
dispositivo, provocadas pelo uso indevido de fitas adesivas ou cola branca nas afixações dos
mesmos em exposições escolares para as quais foram emprestados algumas vezes. Ao
contrário do que ocorreu com os acervos particulares, a disponibilização desses arquivos de
prefeitos permitiu o revirar de caixas, pastas e álbuns com certo objetivo de revisão
consentida dos mesmos por parte de seus guardadores.

2.4.2

Coleção fotográfica Professora Lita

A coleção Professora Lita compõe-se de inúmeras fotos analógicas, produzidas de acordo com
os processos químicos de revelação da imagem em preto e branco e formatos pequenos,
conforme a vigência dessas tecnologias na década de 1960. Apresenta-se, ainda, em estando
de conservação satisfatória, se consideramos que as formas da guarda espontânea de
fotografias, mantidas pelas famílias, na maioria das vezes, é precária.

Esses dispositivos ainda contam com uma legenda mínima de seu conteúdo, informando datas
e eventos referenciais. Ao contrário das demais coleções garimpadas pelo trabalho da
Comissão do Cinquentenário, as fotos da Professora Lita chegaram ao acervo juntamente com
a própria Lucila que, tornando-se um dos pilares da colaboração dessa construção memorial e
comemorativa municipal, conforme já sinalizado anteriormente. Como um novo impacto na
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dinâmica rememorativa do próprio grupo, essa coleção, em sua coerência temática e estética
inspirou a própria finalização dos trabalhos da Comissão do cinquentenário, contribuindo,
ainda, na problematização deste trabalho em seu olhar das expressões contextualizadas e
contemporâneas do Recôncavo açucareiro em suas demandas educativas. Esse efeito de
sensibilização das fotografias da Professora Lita, na Comissão do Cinquentenário, representou
também, uma emergência das memórias sociais do distrito de Mata de Aliança, integrando,
assim o elo que faltava, juntamente com São Bento do Inhatá e Lapa, na formação da cidade
de Amélia Rodrigues.

Os recortes e seleções que resultaram em séries desse acervo apresentam recorrências da
paisagem do entorno dessa escola – a usina de açúcar e seu correspondente canavial – sob os
referentes explícitos de desfiles cívicos nos espaços públicos do distrito representado e outras
atividades escolares nos interiores da escola ou da capela local. Sua apresentação durante a
Exposição

Iconográfica

oportunizou

importantes rememorações,

principalmente

na

identificação dos alunos que aparecem nessas imagens, ao lado de suas professoras amadas –
momento de certa comoção que, não foi registrado.

Foram apresentadas por Lucila de Pinho, setenta e cinco fotos para compor o acervo memorial
do Cinquentenário, sendo setenta e uma destas, integrantes da coleção da Professora Lita (sua
irmã) referentes às atividades da escola da Usina Aliança, uma de sua própria coleção
referente à locomotiva e terminal ferroviário da Usina São Bento e mais uma, da coleção da
família, referente à sede da Fazenda Sapé, de propriedade dos Moreira de Pinho. Desse
conjunto, recortamos dez imagens simbólicas.

2.4.3

Fotorrelato da “Comissão do Cinquentenário”

O conjunto de imagens a que denominamos como (foto)relato corresponde ao resultado em
fotografias, da produção de imagens dos lugares de memória visitados por um grupo de
servidores que incumbidos de encontrar os vestígios da história da cidade. Entre esses
resultados surgiu o registro de visibilidade das instalações degradadas da Usina São Bento,
assim como diversos outros registros documentais e fotografias diversas que foram copiadas
para compor o referido memorial. Predominam os referentes das usinas, destacando-se a São
Bento, como já citada, mas, além destas, a pesquisa autodidata focou a cidade de Santo
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Amaro, especificamente, enquanto foi sendo construído esse itinerário de visitas à Biblioteca
Municipal e o Acervo Público.

A singularidade deste acervo reserva-se ao sentido de contemporaneidade que lhe inscreve no
Memorial do Cinquentenário, de acordo com interesses e discursivos dessa comemoração. A
forma deste registro que se tornou fonte desta pesquisa, também se demonstrou propositiva,
visto que, a fotografia se constituiu como a própria comunicação dessas ações de
levantamento e registro de informações da memória, ou seja, mais próximo da forma de uma
documentação, pretendeu-se, contudo, com este material, as imagens da exposição
iconográfica.

Embora todos os dados dessa pesquisa apareçam no memorial como cópias fotográficas
digitais, o quem chamamos aqui de fotorrelato é a coleção de imagens dos ambientes e
espaços, entre os quais destacamos as visibilidades das paisagens das usinas remanescentes ou
degradadas desse território açucareiro, atualmente distribuído entre quatro municípios. Outro
traço distintivo dessas imagens em relação aos outros arquivos e coleções do acervo é o
prisma de contemporaneidade, pois, os seus referentes são lugares do presente vistos no
momento dessa reflexão.

Em meio a esse material levantado pela Comissão do Cinquentenário, encontram-se, ainda,
coleções outras e alguns dispositivos isolados que foram incluídos como é o caso das
fotografias do acervo particular de um fotógrafo profissional domiciliado em Amélia
Rodrigues, mas, que atua na região, cobrindo eventos sociais dessas cidades em que se
desenvolveu a pesquisa, há mais de três décadas. Algumas de suas fotos, como duplicatas de
outras encontradas nos acervos ou coleções já citadas, tornaram-se relevantes nas construções
das identificações/datações, assim como nas descrições dos enquadramentos imagéticos, visto
que sua experiência tanto na produção de fotografias quanto na vivência e interação desses
espaços o constituiu como uma testemunha viva disponível ao depoimento das informações e
análise das características dessas imagens fotográficas. Também resultou daí um próprio
registro de ações e da nossa própria participação em campo de pesquisa, que poderão
oportunizar outras análises posteriores.

Embora a observação fotográfica seja, também, fugaz, esse momento de contemplação –
aproximação das imagens dos dispositivos e das imagens mentais – possibilitou uma
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suspensão subjetiva que pode, enfim, instaurar a compreensão, conforme almejamos neste
trabalho. Nessa possibilidade de desfecho do sentido de contemporaneidade cultural do
Recôncavo açucareiro em suas demandas educativas do homem do Recôncavo e dos
brasileiros por extensão selecionamos quinze imagens simbólicas desse acervo específico.

2.4.4

Acervo “Banguê”

Como já citado anteriormente, a abordagem da revista eletrônica Banguê contribuiu
decisivamente para a compreensão da forma do Memorial do Cinquentenário de Amélia
Rodrigues, visto que lhe antecedeu na visibilidade desses referentes do homem das usinas e
até mesmo na forma fotográfica de sua apresentação como registros documentais. Realmente,
a existência de imagens das usinas e de alguns aspectos das práticas culturais da cidade de
Terra Nova é a base da informação do Banguê. Encontram-se, também lá, diversos textos de
reflexão do seu autor sobre esses dados e sentidos, conforme um ponto de vista de
participante desse cotidiano.

As semelhanças de forma do acervo do Banguê e o Memorial do Cinquentenário representam
importante foco do nosso olhar, na análise desses dados. A inspiração daquele é evidente e
sua citação necessária entre os acervos das fontes fotográficas encontradas nesta busca dos
indícios do homem das usinas que encontramos nesses atos fotográficos. Selecionamos três
imagens para a nossa análise, de acordo com o critério da similaridade de intenções ou
referentes dos enquadramentos observados. No projeto “Recuperação dos Engenhos”,
publicado no Banguê, encontram-se não apenas fotografias pioneiras da contemporaneidade
do parque monumental do Recôncavo açucareiro, como, também, o registro do olhar e
intenções desse lugar de dentro do próprio mundo das usinas acerca das memórias e
possibilidades históricas.

A forma do Banguê nos direcionou, ainda, na busca e leitura das páginas dessas prefeituras na
internet, o que se tornou instrumental no cruzamento dos dados levantados, no sentido de dar
relevância às evidências no cruzamento entre a iconografia e os escritos e destes com as
próprias lacunas desses dados informativos.

Passando pelas páginas dos sítios oficiais das prefeituras de Amélia Rodrigues, Conceição do
Jacuípe, Teodoro Sampaio, Terra Nova e Santo Amaro, levantamos e identificamos as noções
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de memória bem como os discursos de história que geralmente identifica essas localidades
territoriais perante o grande público. Dada e relevância desse meio e os efeitos de alienação
que podem produzir, consideramos a sua abordagem oportuna ao diagnóstico da compreensão
da diferença do homem das usinas como representante contemporâneo da cultura do
Recôncavo açucareiro.

2.4.5

Coleções fotográficas e depoimentos orais de outras pesquisas

Neste itinerário revisitamos as séries fotográficas da pesquisa sobre a escola Maria eófila,
tanto em seus aspectos inspirativos a este trabalho, quanto no que se refere às possibilidades
de outros olhares sobre a questão das recriações pluricultural do Recôncavo açucareiro
desveladas nesses enquadramentos escolares. O tratamento estabelecido – a releitura desses
dados – nos permitiu explorar alguns enquadramentos elaborados na dissertação, ao mesmo
tempo em que, uma consulta às anotações de depoimentos orais ainda inéditos que
acrescentamos aqui.

De modo semelhante, aproximamos as fotografias do memorial histórico da Petrobrás (2000),
que conta com algumas produções de Pierre Verger. Nessas imagens/enquadramentos
identificamos importantes recorrências de desvelamento das práticas dos sujeitos das usinas
que nos surpreendem com a metáfora de sua participação efetiva na construção deste projeto
tecnológico de alto impacto para a modernização brasileira.

2.4.6 Anotações, jornais e livros

Esta dimensão do acervo compõe-se das anotações de um modo geral encontradas tanto nos
dispositivos fotográficos (com certo caráter de rasuras), assim como as anotações em pedaços
de papel sobre pesquisas e leituras feitas pelos detentores desses arquivos. Embora em
pequena quantidade, as anotações pessoais encontradas foram relevantes para a sinalização de
períodos de produção das imagens fotográficas, assim como alguns aspectos dos
enquadramentos como personagens e localizações espaciais. Ao lado dessas anotações surgem
os registros autobiográficos, de onde retiramos uma gama mais expressiva de informações
úteis ás legendas ou explicações dos enquadramentos fotográficos selecionados. Portanto as
publicações do poeta Clovis Amorim, ao lado de outras, de caráter autobiográfico, como as
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narrativas de Juvenal dos Santos e Pastora Maria, contribuíram decisivamente nesta
compreensão.

As poucas informações que temos sobre Clovis Amorim referem-se ao seu nascimento no
antigo distrito da Lapa (que se tornaria sede municipal de Amélia Rodrigues) quando ainda o
lugar pertencia ao município de Santo Amaro ou, por outro lado, de sua atuação como escritor
de prosas poéticas, o que nos instigou na utilização de suas narrativas poéticas sobre o
cotidiano da Lapa e os segredos da cultura dos canaviais, conforme estão em suas mais
conhecidas produções: O Alambique e Chão de massapê. Uma de suas últimas produções
relevantes foi a conferência intitulada: Santo Amaro: nação da cana, proferida no Festival do
Folclore em 1967 na Universidade de Brasília e posteriormente publicado pela Prefeitura
Municipal de Santo Amaro – leituras importantes à compreensão da singularidade cultural de
um Recôncavo açucareiro, conforme sugestão do próprio Amorim e seus pertencimentos às
tradições negros vigentes nesse lugar do Brasil. Essas leitura são especialmente
esclarecedoras

em

delimitações territoriais/culturais

das

comunidades

extintas ou

transformadas desses lugares das usinas de Santo Amaro, além de contribuir na compreensão
das relações sociais ambíguas dos segmentos senhoriais e subalternizados de Santo Amaro
nesse período pós abolição que se estendeu até a definitiva transformação na década de 1950.

O texto autobiográfico de Juvenal Santos - Professor Juvenal – por sua vez, é um rico relato
dos pontos de vista do Recôncavo ou a vivência singular de suas contradições. O Professor
Juvenal também foi morador de comunidade de usina em Santo Amaro e tendo atuado como
vereador, representante do Distrito de São Bento do Inhatá, no final dos anos 1950, atuou
como importante personagem emancipacionista, logrando a façanha do desmembramento de
Santo Amaro ao lado de contemporâneos como Gervásio Bacelar e Wanderlino Silva,
comandados pela presidência de Zilda Paim na Câmara de Vereadores. Assim como em
Clovis Amorim, os relatos do Professor Juvenal contribuem decisivamente na compreensão
das dinâmicas territoriais e cultua das comunidades das usinas que vieram a formar o novo
município emblemático dos últimos cinquenta anos de história do Recôncavo açucareiro.

Dois periódicos locais foram descobertos como fontes importantes da história de
formação/desmembramento de Amélia Rodrigues e demais localidades das usinas
santamarenses que são os jornais: O Município e O Archote. As edições foram garimpadas de
acordo com as citações da Lapa, de Berimbau ou Terra Nova, nas publicações desses

63

periódicos da cidade de Santo Amaro nos anos de 1937 a 1938 e em 1962, respectivamente.
Entre os dados encontrados em seus registros, notas sobre comemorações escolares, eventos
festivos, propagandas das usinas de açúcar e outros informes do cotidiano. No archote de
1962, uma publicação de depoimento de gratidão pela emancipação de Conceição do Jacuípe
feito por uma moradora, representa uma das ricas leituras desses dados que se desvelaram na
pesquisa como fontes de uma história ainda por ser escrita sobre a pluralidade de olhares do
Recôncavo, principalmente se visto de baixo como supõe a nova história cultural.

Suas informações foram utilizadas na medida em que reforçam a noção de realidade e
concretude dos conteúdos da imagem fotográfica, ou seja, tanto ajudou na construção lógica
das legendas fotográficas das peças selecionadas quanto serviu para comparar similaridades
narrativas ou comprovar recorrências de sentidos em diferentes linguagens.

2.4.6

Registros governamentais e eclesiásticos

Entre os registros eclesiásticos abordados, identificamos o Livro de Tombo da Paróquia de
Nossa Senhora da Oliveira dos Campinhos bem como resumo histórico escrito por Anísio
Américo Conceição com objetivos de instruir o tombamento do patrimônio da igreja em 1966.
Dessa anotação depreende-se a formação do novo distrito de São Bento no final do século
XIX, mediante detalhes indicativos importantes do povoamento, mas, sobretudo, da
instituição da escola nessa localidade em suas relações com o município de Santo Amaro e o
mosteiro de São Bento.

Também algumas publicações governamentais compõem as nossas fontes. São elas: uma
publicação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 1958 em que são apresentados
dados das populações dos distritos de Santo Amaro bastante elucidativas das ocupações da
região dos canaviais – bem distinta do panorama que se definiu a partir da década de 1970.

Ainda nesses cruzamentos, citamos as publicações da própria Prefeitura Municipal de Amélia
Rodrigues nos anos de 1988 – “Amélia Rodrigues, uma mulher, uma cidade” – e o “Projeto
Cinquentenário” em 2011. Embora o primeiro se constitua num livro de ampla circulação
local (embora não disponível à venda) e o segundo, seja um arquivo digital com circulação
restrita apenas entre os sujeitos da Comissão do Cinquentenário ou da Administração
municipal, nos parece ter equivalência de valor documental, no sentido de pressupostos
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discursivos da historicidade do lugar que se disponibiliza à

crítica histórica. Ambos os

documentos nos orientaram nesse cruzamento de dados destas fontes descritas como ponto de
partida do nosso trabalho, desveladas no acervo memorial do Cinquentenário da cidade de
Amélia Rodrigues.

Resultou, o referido memorial, em séries de imagens fotográficas, reproduzindo uma espécie
de síntese da totalidade de arquivos coletados, recortados de acordo com a temática da
formação da cidade.
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3 ENQUADRAMENTOS E RESISTÊNCIA
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“Situações vividas só se transformam em memória se aquele que se
lembra sentir-se afetivamente ligado ao grupo ao qual pertenceu.
Aliás, ao qual pertence, pois só se fez parte de um grupo no passado
se se continua afetivamente a fazer parte dele no presente.”
(Pierre Nora)

O trabalho com fontes fotográficas, podendo configura-se em distintas formas, nos permite,
aqui, a abordagem dos enquadramentos e seus respectivos referentes como enfoque de
intencionalidades supostas aos sujeitos de suas produções e consumos, visto que investigamos
os indícios de uma memória histórica resistente ao discurso histórico pretendido nas cidades
que emergiram das comunidades das usinas de açúcar na segunda metade do século XX,
representando a própria reconfiguração do Recôncavo, em termos territoriais, sociais e
econômicos.

Conforme um sentido de informação da fotografia enquanto registro histórico, como salienta
Barthes (1980) e explorando as aparências/aparições de espaços e construções, assim como
pessoas e suas práticas, perseguimos em termos de visualidade/visibilidade as experiências
desses sujeitos das usinas numa condição propositiva de memória. Em outras palavras, os
registros simbólicos dessa experiência comunitária das usinas de açúcar do Recôncavo são
vistos neste trabalho a partir de suas integrações aos acervos memoriais que aqui destacamos
(memorial do cinquentenário de Amélia Rodrigues e Sítio Banguê) como intenções de
memória

divergente

das

prescrições

históricas

nacionais

como

demanda

desta

contemporaneidade regional em que o Recôncavo histórico se confunde com o Sertão.

E, ainda, de acordo com o dilema dos olhares depreendido do discurso de Brandão (1998)
sobre os sentidos históricos do Recôncavo, investimos na possibilidade de evidenciação de
práticas culturais negras ou afro brasileiras como significante dessas fotografias ou sentido
velado de afirmação da memória social das usinas de açúcar, do ponto de vista dos
trabalhadores e habitantes efetivos de sua contemporaneidade. Mas, até que ponto as imagens
fotográficas do acervo memorial do Cinquentenário da cidade de Amélia Rodrigues podem se
constituir como narrativas dos sujeitos das usinas do Recôncavo açucareiro e corresponder
com atendimento à demanda de voz e visibilidade de experiências históricas silenciadas pela
documentação convencional?
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Para responder a essa questão do conflito da memória histórica do homem das usinas, nos
orientamos pela busca dos detalhes infiltrados nas expressões fotográficas que, reestruturadas
por suas coincidências discursivas, por um lado, e suas oposições ou resistências às
prescrições historiográficas nacionais, monológicas, colonialistas ou eurocentradas, por outra,
estabeleça a singularidade como que nas entrelinhas. Pressupondo-se a pluralidade cultural
inerente ao Recôncavo açucareiro e as vicissitudes da desterritorialização contemporânea de
suas comunidades, supomos uma contradição nas intenções de discurso histórico como um
dado passível de observação e análise em práticas construtivas de memória histórica, ou seja,
acervos materiais de autorrepresentação, entre os quais os dados fotográficos seriam os mais
propícios a esse desvelamento da experiência dos diferentes do Recôncavo do ponto de vista
étnicorracial.

A fotografia, também como um documento histórico – apesar dos riscos de incompreensão de
suas mensagens ou inscrições de experiências sociais – constituindo-se como fonte dessa
informação,

apresenta-se,

neste

trabalho,

em

séries

ou

conjuntos

de

referentes/enquadramentos que vão se justificando por suas recorrências (por isto investimos
ao acervo como fonte) e cruzamentos (por isto as citações da historiografia e narrativas da
sabedoria populares acompanham as demonstrações fotográficas temáticas). O memorial do
cinquentenário de Amélia Rodrigues foi o ponto de partida, desvelando-se como um evento
episódico de rememoração e transposição material dessas memórias em imagens fotográficas
num duplo movimento: o registro de espaços como sua própria apresentação atualizada ao
público observador e a emergência de imagens fotográficas outras dos acervos já construídos,
em nova recomposição. Para além dos interesses da cidade de Amélia Rodrigues deparamonos com as memórias de um Recôncavo açucareiro em movimento.
[...] A utilização de indícios ou vestígios [...] é uma forma de relacionar o singular e
o universal através de suas frações mínimas, é quase um exercício de “adivinhação”.
[...] Trata-se de um trabalho refinado de pesquisa empírica de dados ou de
documentação, de cuidadosa reflexão para ir muito além do aparente, do visível, do
diretamente compreensível [...] O método indiciário dedica-se aos vestígios
marginais, aos resíduos considerados reveladores de um universo maior [...]
(CIAVATTA, 2001, p.42,43)

Salientando, mais uma vez que não sendo nosso objetivo a reconstrução histórica, mas, a
reflexão da memória histórica com um meio caminho entre a memória social e a crítica dos
historiadores, ou seja, olhando para os lugares de memória e lendo seus discursos velados,
queremos entender as intenções ou subjetividades dessa construção. Ainda citando Ciavatta
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em suas apropriações das recomendações de Miriam Moreira Leite acerca do trabalho com
dados fotográficos em séries, entendemos que:
A contextualização das fotografias pode ser feita através de um tratamento
sistemático de ordenação das fotos por sequências [pois] o sentido das sequências
pode provir tanto da análise de seus dados espaciais, como dos arranjos temporais
(que podem ser construídos pelo pesquisador, através da formação de sequências
cronológicas e culturais) a que são submetidos, e também das indagações interpostas
por seus pesquisadores. (CIAVATTA, 2001 apud LEITE: p.68)

Diante disto, concluímos que as séries fotográficas deste recorte, como meros ordenamentos
temáticos de imagens semelhantes em seus referentes determinaram as descrições que se
seguem. As fotografias escolhidas como simbólicas desse conflito da diferença ou simbólica
da dupla consciência do

Recôncavo –

potencial de

dupla conscientização da

contemporaneidade baiana/brasileira – representam uma autocrítica a essas prescrições.

3.1 O Território como monumento

Esta primeira sequência de imagens fotográficas instaura a visibilidade dos espaços e
equipamentos remanescentes das usinas de açúcar e seus respectivos canaviais que, até 1961
pertenciam ao município de Santo Amaro, nos domínios territoriais de inúmeras fazendas,
surgidas, ainda, nos processos da colonização portuguesa e recompostas ao longo do tempo.

Como simbolismo predominante das elaborações ou apropriações simbólicas do Recôncavo,
essas imagens das figuras 01 a 07 remetem ao ponto de vista patrimonialista, segundo o qual,
ressalta-se certa

noção de poder respaldada pelo próprio

sentido de extensão

geográfica/paisagística dessas propriedades como respaldo do sentido de controle social que
sugere.

Longe de reintroduzir as narrativas de grandiosidade e decadência do Recôncavo açucareiro,
ou a crítica geral dessa atualidade regional, como tem feito a historiografia baiana, esta
primeira demonstração de visibilidades do Recôncavo nos conduz a uma conscientização do
seu duplo sentido enquanto diversidade de espaços e produções, assim como sua habitação,
visto que, pelo menos, cinco cidades resistem a essa lógica. A representação monumental do
Recôncavo açucareiro, partindo de pressupostos universalistas e unitarismos, resguardada aos
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proprietários de prédios e equipamentos em deterioração das usinas e engenhos uma primazia
discursiva que não corresponde à pluralidade de suas paisagens e espaços.

Visto como um grande parque de reminiscências arquitetônicas, o Recôncavo se configura
como um macro monumento para o qual olhamos ao nos referirmos aos processos e práticas
do colonialismo no Brasil.
Figura 01 – Canavial no entorno da Usina Aliança

Acervo da Comissão do Cinquentenário de Amélia Rodrigues. 2010.

[...] foi criado oficialmente o Distrito de Aliança, com sede no povoado denominado
de Mata, pelo Decreto estadual n.o 8.920, de 28 de abril de 1934. O Decreto estadual
n.o 12.978, de 1º. De junho de 1944 fixou o nome Mata de Aliança. O povoado teve
origem no Engenho da Mata, onde foi fundada a Usina Aliança em 1893.
(PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES, 1988, p. 18).

A Usina Aliança retratada nesta fotografia (fig. 01) é a última unidade de produção açucareira
em funcionamento no Recôncavo histórico, resistindo a um longo processo de agonia
econômica. Assim como o açúcar brasileiro parece não mais caracterizar-se como um produto
baiano, a zona açucareira remanescente já não se nomeia como Recôncavo, antes, constitui o
Território Cultural de Identidade Portal do Sertão, restando àquela caracterização uma híbrida
paisagem verde de canaviais e sedes de usinas desativadas.
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Figura 02 – Paisagem do entorno da Usina Itapetingui

Acervo da Comissão do Cinquentenário de Amélia Rodrigues. 2010.

Figura 03 – Usina Santa Elisa por um ângulo itinerário da Rodovia BR 420.

Acervo da Comissão do Cinquentenário de Amélia Rodrigues. 2011.

Nestas duas imagens seguintes (fig. 02 e 03), o foco de duas usinas que, mesmo não se
transformando embora desta fotografia é curioso porque representa o ponto de vista do
viajante que se dirige à cidade de Santo Amaro pela rodovia BR 420. A foto foi tirada do
interior de um ônibus em trânsito, no momento em que passava sobre a ponte, antes da curva
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que, projetando a rodovia no sentido da direita permite a contemplação dessa construção por
sua lateral Sul.
Figura 04 – Paisagem da Usina Paranaguá

Acervo Banguê. 2001.

Figura 05 – Paisagem urbana de Terra Nova

Acervo Banguê. 2001.

Nas imagens das figuras 02 a 04, as usinas Itapetingui, Santa Elisa e Paranaguá aparecem
como acervos arquitetônicos em estado de razoável conservação, em que a maioria das
dependências da fábrica e seus equipamentos permanecem erguidos. Quanto à imagem de
Terra Nova (fig. 05), a chaminé constitui-se como único referente dessas representações
paisagem da cidade. Enquanto as imagens de Itapetingui (fig. 02) e Santa Elisa (fig. 03)
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emergiram do olhar dos pesquisadores da Comissão do Cinquentenário de Amélia Rodrigues,
as imagens de Paranaguá e Terra Nova representam o olhar de Viraldo Ribeiro do Banguê. A
Semelhança de ambos os pontos de vista é a abrangência paisagística dos espaços, com o
sentido de homogeneidade – um prisma afim com os interesses patrimonialistas de controle
territorial. Embora venhamos admitir que esse prisma Recôncavo açucareiro possa se
justificar por uma sedução dos olhares diante da beleza natural geográfica, também é
plausível pensar numa associação dos sentidos colonialistas como memória. Neste sentido
supomos prevalecer nos olhares do Recôncavo o pondo de vista senhorial dos engenhos como
um subsolo ainda mais profundo das memórias das usinas. Nas duas imagens seguintes
(figuras 06 e 07), essa alusão se reforça com o referente da cerca (fig. 07).
Figura 06 – Ponto de vista da Usina São Bento

Figura 07 – A cerca

Acervo da Comissão do Cinquentenário de Amélia
Rodrigues. 2010.

Acervo da Comissão do Cinquentenário de Amélia
Rodrigues. 2010.

Nestas imagens, anteriormente apresentadas, prevalece o sentido de orientação do observador
fotográfico para Leste e Sul, indicando um posicionamento sempre direcionado para a
localização de Salvador e Santo Amaro – referência da Baía de Todos os Santos aos
posicionamentos e determinação das relações entre os espaços do Recôncavo. Essa estética
geográfica, como importante recorrência, se constitui, também como monumental, tendo em
vista certa visibilidade de extensão e similaridade fisiográfica que convence o observador à
representação de sua suposta inicidade, quando, de fato, é diverso esse espaço. Visto de cima,
o Recôncavo sempre parece uno e passível ao controle.

As próximas imagens, embora ainda de acordo com a temática da paisagem monumental dos
espaços das usinas tem o seu prisma invertido para as localizações. Tendo como referente a
Usina São Bento, representam uma emersão histórica a partir da observação em campo que se
realizou no trabalho da Comissão do Cinquentenário de Amélia Rodrigues. A garimpagem
empreendida no espaço desvelou a visibilidade da usina como um dado arqueológico à
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observação facilitada pelos enquadramentos fotográficos. Ao final de uma visita ao local
histórico o registro fotográfico que lhe decorreu trouxe à tona o monumento que se apresenta
nessas próximas imagens das figuras de 08 a 13.
Figura 08 – Palmeira imperial

Figura 09 – Casa de fazenda do Recôncavo.

Acervo da Comissão do Cinquentenário de Amélia
Rodrigues. 2010.

Acervo da Comissão do Cinquentenário de Amélia
Rodrigues. 2010.

Figura 10 – Ruínas da fundação da Usina São Bento

Figura 11 – o Base de cruzeiro da Usina São Bento

Acervo da Comissão do Cinquentenário de Amélia
Rodrigues. 2010.

Acervo da Comissão do Cinquentenário de Amélia
Rodrigues.2010.

De acordo com as imagens, são referentes: a palmeira imperial no meio do canavial; a casa de
fazenda abandonada; parte de uma fundação entre arbustos e plantas rasteiras; um monumento
entre os restos de uma queimada. Para o nativo dessas localizações arqueológicas das usinas
do Recôncavo açucareiro esses são sinais dos pequenos núcleos urbanos surgidos no canavial.
O termo: usina (assim como engenho), além de significar a própria fábrica em suas
instalações e equipamentos, se aplica sempre extensivamente ao povoamento como estrutura
social e política. Nesses enquadramentos, portanto, a palmeira imperial (fig. 08) é indicativa
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de local de residência dos proprietários das terras (a fazenda ou a própria usina). A figura 10
torna visível uma parte da base de sustentação do prédio de pequena estação ferroviária na
Usina São Bento, conforme podemos comparar com a imagem adiante (fig. 14). A figura: 11,
por sua vez, tem a visibilidade da base do Cruzeiro existente na colina que resguardava a
usina pelo seu lado Oeste conforme podemos comparar em outra imagem (fig. 19).
Depreende-se, ainda, dessas imagens a similaridade das localizações de estruturas
administrativas sempre nas colinas (neste caso, o cruzeiro e o casarão) enquanto as instalações
técnicas ou estruturas de trabalho, nos planos de baixo – o chão de massapê.
Figura 12 – Represa da Usina São Bento sob a
vegetação

Figura 13 – Ruínas do terminal ferroviário da Usina
São Bento

Acervo da Comissão do Cinquentenário de Amélia
Rodrigues. 2010.

Acervo da Comissão do Cinquentenário de Amélia
Rodrigues. 2010.

Até aqui trabalhamos com imagens da atualidade desses espaços referenciais da memória
material do Recôncavo açucareiro que, de acordo com os interesses de evocação, foram
inseridos como nas comemorações do Cinquentenário da cidade de Amélia Rodrigues como
imagens fotográficas, contudo, essas mesmas evocações visuais –

mediante os

enquadramentos fotográficos – nos remetem aos seus outros similares temporais ou
fotografias complementares dessas possibilidades de leitura e compreensão por outros ângulos
e tempos relativos aos sujeitos desse passado/presente em questão.

Constituindo-se essas fotografias como um fotorrelato da garimpagem em prol da visibilidade
desses espaços monumentais das usinas do Recôncavo, logrou em seus resultados as
condições de identificação e planejamento de sua preservação e aproveitamento como
produtos culturais que possam incrementar as economias municipais que emergiram, talvez,
equivocadamente na década de 1950, num afã de desenvolvimento econômico e social
promovido pelas usinas. Esta é a condição dos fragmentos da ferrovia e da represa nas
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imagens anteriores (fig. 12 e 13) que, sob condição inadequada de preservação e uso
representam certo perigo ao explorador desavisado que transitar nesses espaços das usinas
extintas.

Em comparação a essa possibilidade discursiva do fotorrelato da Comissão do Cinquentenário
de Amélia Rodrigues, outras imagens se desvelaram em possibilidades de constatação dessa
temporalidade monumental das usinas de Recôncavo açucareiro, como podemos observar nas
fotografias a seguir.

Figura 14 – Locomotiva da usina São Bento

Figura 15 – Locomotiva da Usina Itapetinguí.

Acervo Lucila Moreira. 1950.

Acervo Zeferino (Rolan). 2001.

As figuras 14 e 15, por sua vez, nos remetem a evidências dessa temporalidade e, mediante a
possibilidade de comparação desses enquadramentos instauram a necessidade de narração
dessa mudança evidente das condições materiais dessas estruturações que se tornaram
díspares. Como essa ferrovia, aludida pela figura 14 em pleno funcionamento, tornou-se num
conjunto de estruturas metálicas abandonadas entre arbustos e canavial remanescente nestes
atuais distritos municipais? Certamente outros questionamentos surgirão aos observadores
dessas imagens sobre o destino das locomotivas (fig. 14 e 15) ou as razões de abandono da
represa (fig. 12) que aparecem nesses enquadramentos fotográficos.

Essa

produção

que

compôs o

memorial

comemorativo

da

cidade

de

Amélia

Rodrigues, resultou numa evidenciação de imagens outras que em comparação ou de forma
complementar compuseram as séries que aqui informam as tramas dessas intenções veladas
de demonstração da historicidade das usinas e dos sujeitos de sua construção. A intensa ação
colaborativa dessa construção iconográfica, empreendida pela Comissão do Cinquentenário,
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determinou uma visibilidade surpreendente da Usina São Bento que, até então, encontrava-se
submersa ao verde predominante de suposta predominância da vegetação.

A surpresa da descoberta, por sua vez, desvelou as condições de alienação desses espaços nas
representações da atualidade geohistórica do Recôncavo, assim como, o protagonismo de
sujeitos dessas lembranças, evidenciados como possibilidade de confrontos e dialógica desses
enquadramentos, levantados a partir da observação direta e espontânea e construídos em
caráter de registros fotográficos. Essas possibilidades dialógicas e caráter indiciário
determinaram uma visibilidade do Ramal Catuiçara perdida, a partir do mapa da, aqui
apresentado pela figura 16 – um dado velado nos relatos dos mais antigos da região que se
evidenciou neste levantamento visual das estruturas tecnológicas das usinas de açúcar.
Figura 16 – Mapa dos terminais ferroviários das usinas de Santo Amaro

Acervo Banguê. 2010.

A ação desses memorialistas, demandando comprovações, evidenciaram arquivos e acervos
outros que se tornaram complementares ao fotorrelato e decisivos à verossimilhança dessas
imagens. O mapa do ramal ferroviário que servia ao território das usinas, uma vez
identificado no acervo Banguê, reforçou o enquadramento dessa ferrovia entre as memórias
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dos sujeitos das usinas em suas práticas cotidianas de produção do açúcar, assim como o
comércio de víveres e utilidades nas feiras livres nos distritos da antiga Santo Amaro ou
mesmo as convivências e participações em eventos dessas comunidades. De acordo com as
narrativas de Viraldo Ribeiro,

a ferrovia de Santo Amaro fechou em 1964, um dos primeiros atos do golpe militar.
Mesmo com a desativação do trecho Santo Amaro –Bom Jardim, a linha férrea
continuou ativa, servindo às usinas de Terra Nova e Paranaguá, tendo sido
completamente erradicada, com seus trilhos retirado, com o fechamento da Usina
Paranaguá. (BANGUÊ, 2007)

Vejamos, ainda nesta sequência, as figuras 17 a 19 como demonstrativas dessa possibilidade
de compreensão das apropriações do território do Recôncavo açucareiro em imagens
fotográficas.

Vistas, antecipadamente e de modo isolado, as imagens das figuras 17 e 18 pouco sugerem.
Contudo, saber que esses enquadramentos convergem em intenções de representação do
interior ou subsolo desse monumento invisível – a Usina São Bento – reitera a relevância da
imagem 19, ao mesmo tempo em que contribuem para a relevância da narrativa sobre a
experiência de fechamento desta usina de açúcar em 1950.
Figura 17 – Base da chaminé da Usina São Bento em
ruínas

Figura 18 – Logotipo da Usina São Bento em tijolos
de alicerce

Acervo da Comissão do Cinquentenário de Amélia
Rodrigues. 2010.

Acervo da Comissão do Cinquentenário de Amélia
Rodrigues. 2010.

Trata-se de imagens de estruturas da fábrica que resistem à degradação evidenciada nas
próprias imagens fotográficas. Na figura 17, o interior da base da chaminé, enquanto a figura
18, traz o foco do logotipo da usina como marca da produção de tijolos de sua olaria em
detalhe de uma dessas paredes que resiste à degradação do tempo.
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Qual é o sentido desse detalhamento e imersão dos observadores/pesquisadores/artistas nos
subterrâneos dessa usina perdida no tempo e espaço do Recôncavo?
Figura 19 – Usina São Bento como detalhe de segundo plano num retrato de família.

Acervo anguê. 2001.

A comparação de fotografias representativas de mesmo referente em distintos tempos
possibilitou uma reconstituição de imagens mentais como potencialmente propícias aos
processos educacionais da memória em seu papel de construção de identidades. A Usina São
Bento, uma referência estranha aos jovens aprendizes quando narrada pelas testemunhas
oculares de sua existência e participação cotidiana materializou-se nessas representações
fotográficas como um dado concreto – uma memória material na forma fotográfica ou
condição monumental possível.

Certamente uma resposta plausível se sustente pela associação destas imagens em que a usina
das lembranças individuais emergiu para evidenciar o sentido social da memória, de acordo
com uma oportunização espontânea da instrumentalidade fotográfica entre as tecnologias ou
possibilidades

das

contemporaneidade.

construções

da

memória

e

da

história,

dialogicamente,

na
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Por fim, a demonstração de inconsistência da suposta síntese regional do Recôncavo a partir
de seu sentido açucareiro inviabiliza-se com a degradação de seu patrimônio arquitetônico,
embora permaneça plausível enquanto representação das experiências – uma dialética que
torna o território em puramente representacional – conjunto monumental de espaços
simbólicos das experiências das comunidades de sua construção (canaviais, usinas de açúcar,
ferrovias, casas, estradas, rodovias, cidades, escolas, comemorações, etc).
Figura 20 – Mapa da arqueologia monumental do Recôncavo histórico

IPAC. Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. Inventário de proteção de acervo cultural da Bahia. Vol. II e
III: Recôncavo; Vol. V Litoral Sul. Salvador, 1978, 1982, 1998. Coord. De Paulo Ormindo Azevedo. 7
7

BRANDÃO, 1998, p. 00
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[...] criou-se, assim uma complexa tradição cultural, um tecido social
territorialmente diverso e uma exuberante paisagem construída [...] Primeira rede
urbana a escala regional implantada nas Américas, formaram-se, aí o mais extenso
parque de arquitetura barroca do país, um importante núcleo de cultura lusa e a mais
vigorosa comunidade africano-brasileira, um complexo histórico-cultural que traduz
e representa muito da própria formação histórica do Brasil. (BRANDÃO, 1998,
p.32)

Ainda sobre as usinas:
Sobreviveram umas poucas usinas com equipamentos adquiridos dos engenhoscentrais falidos, produzindo apenas para o Estado, em que se destacam a Aliança
(1892), em Santo Amaro; Cinco Rios (1900-1987), no distrito de Maracangalha, em
São Sebastião do Passé, e mais duas menores, do mesmo grupo, além de alguns
banguês na bacia do Jaguaripe produzindo para o mercado local [...] (AZEVEDO,
1982, p.11-16).

Embora as constatações de ameaça da temporalidade sejam plausíveis de consideração pelo
foco da degradação material e aparências de decadência econômica em um território que já foi
considerado como foco de riqueza nacional, as memórias do Recôncavo açucareiro desafiam
o olhar da pluralidade cultural dos sujeitos de se suas recriações na contemporaneidade e a
vivacidade de suas memórias como projetos históricos.

Por outro lado, embora as ações de visibilidade das demandas de preservação desse
patrimônio cultural, como monumentos (prédios / equipamentos tecnológicos / práticas
cotidianas), se restringem aos agentes governamentais das políticas culturais ou iniciativas
privadas isoladas, persistem as narrativas de lamento dessa condição.

Fica evidente, de qualquer modo, a condição monumental dessas construções materiais ou
espaços ressignificados de acordo com os interesses de efetivas produção e habitação, no
passado,

quanto da rememoração

e

narração

dessas

experiências,

no presente.

Cumulativamente nestes detalhes, o Recôncavo açucareiro desvela-se como um espaço físico
monumental.
[...] o recorte do Recôncavo tem mudado segundo os ciclos econômicos. O
Recôncavo açucareiro dos séculos XVII, XVIII e XIX não tem o mesmo recorte,
nem o do petróleo, de meados do século XX, ou o atual que excluiu a área não
industrializada. Resta saber o que se sedimentou como cultura identitária, não só nas
manifestações materiais, como a arquitetura, a arte e o artesanato, como nas
imateriais ainda vivas, incluindo modos de ser e de fazer, celebrações e crenças.
(AZEVEDO, Paulo Ormindo de. Recôncavo: território, urbanização e arquitetura.
In: CAROSO, TAVERES e PEREIRA (org). Salvador: EDUFBA, 2011, p.210213).
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3.2 A cidade e a escola como espaços da territorialização

A cidade e a escola se desvelam como uma associação temática dos enquadramentos que se
apresentam nessas imagens simbólicas de um processo sutil de ocupação territorial em
espaços do Recôncavo histórico, segundo o qual, usinas de Santo Amaro se transformaram
em cidades outras que passaram a rivalizar e articular, por vezes, as práticas patrimonialistas e
coronelistas culturalmente vigentes, embora sob prescrições republicanas de organização
política e social.

Sendo a história do Recôncavo pautada por essas práticas durante quatro séculos, o sentido de
poder, associando-se ao sentido de privilégio do acesso à terra, determina práticas de
ocupação de parcelas desse território ou espaços que se tornaram historicamente significativos
para as comunidades de trabalhadores/moradores do Recôncavo açucareiro.

As imagens dessas cidades emergentes que se configuram como monumentos dessa
experiência histórica das comunidades das usinas de Santo Amaro na segunda metade do
século XX, também instauram o sentido dessa resistência como um processo de ocupação
territorial ou territorialização do Recôncavo açucareiro pelos sujeitos das usinas – operários
do açúcar, lavradores dos canaviais e roças de subsistência, assim como prestadores de
serviços urbanos.

Semelhantemente algumas imagens de escolas que aparecem nesta série remetem ao sentido
dessa territorialização, na medida em que as praticas determinantes do seu enquadramento
associam a própria civilidade urbana às imagens desses sujeitos enquanto fenótipos
afrodescendentes. Se as imagens panorâmicas dessas cidades parecem expressar um sentido
macro e sintético dessa territorialização, as práticas das escolas, em imagens similares,
evocam o sentido microscópico ou cotidiano dessa dinâmica histórica como um dos pilares
dessa memória emergente no Cinquentenário de Amélia Rodrigues, resistência às narrativas
oficializadas pelos discursos políticos/administrativos sobre a contemporaneidade do
Recôncavo açucareiro. No primeiro caso, a construção urbana sempre associada à rodovia ou
à Ferrovia. No segundo, a representação do apossamento desses equipamentos tecnológicos
pelos sujeitos, a partir de práticas ou ações escolares – os desfiles – sempre num percurso
simbólico dos itinerários locais dessas vias de circulação regional. Vejamos as imagens a
seguir:
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Figura 21 – Paisagem urbana do Distrito Sede de Amélia Rodrigues

Acervo Memorial do Cinquentenário de Amélia Rodrigues. 1982.
Figura 22 – Paisagem urbana de Terra Nova

Acervo Banguê. 2001.

Essas imagens das paisagens urbanas de Amélia Rodrigues e Terra Nova – cidades que
expressam a contemporaneidade do Recôncavo açucareiro – se associam nesta demonstração
como reiteração da recorrência de suas utilizações nas representações dessas cidades, ou seja,
um sentido de circularidade de um olhar afirmado por esses sujeitos egressos das
comunidades das usinas do Recôncavo baiano.
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A imagem da figura 21, componente do Memorial do Cinquentenário traz entre os seus
referentes, a rodovia BR 324 (detalhe à direita) sem prejuízo da possibilidade de
contemplação do centro urbano da cidade de Amélia Rodrigues. Contudo, o plano secundário
que se delineia na margem superior dessa mesma imagem, evocando a relação entre essa
imagem urbana e o canavial que se pode depreender desse espaço representado foge aos
interesses determinantes de sua produção na década de 1980 e nos permite estabelecer
simbolismos outros que, certamente não foram pensados pelo fotógrafo ou os agentes
administrativos que a utilizaram como ferramenta de intervenção territorial ou administração
desses dois fatores da ocupação do espaço: a duplicação da rodovia (portanto sua ampliação
espacial nesse território) e a adequação das instalações urbanas ao em suas margens. Ainda
devemos considerar o fato de esta imagem ter sido a primeira representação dessa
estruturação territorial a possibilitar uma visão da própria cidade enquanto esse aglomerado
de prédios e vias de circulação pública, ambos associados à rodovia.

Por outro lado, a sutil relação com as usinas jamais seria ignorada pelas nas narrativas desta
cidade, o que, aqui, se impossibilita com a sua própria inscrição entre os referentes da
imagem. Sua utilização nessas representações de visibilidade da cidade é um marco histórico
visto que nenhuma outra lhe antecede e, mesmo que outras fotografias semelhantes tenham se
produzido, o olhar desse momento se preservou como um momento de estabelecimento de
“um antes e um depois” em que a duplicação da rodovia é lembrada como marco de novo
tempo e novas experiências. Esse sentido, portanto, de representação da cidade – imagem da
ocupação territorial que a determina – remete, ao mesmo tempo, à subversão das intenções
técnicas/administrativas de sua produção e o foco da apropriação humana desse espaço, como
foi possível analisar em expressões de observadores ao salientarem como comentários sobre a
mesma durante a pesquisa: “minha cidade” / “nossa cidade”.

Reiterando este sentido de representação do pertencimento dessas cidades ao contexto das
usinas do Recôncavo, as imagens do Banguê sobre Terra Nova incidem na associação direta
da cidade à usina – fato histórico de sua instituição. Comparativamente, as memórias de
Amélia Rodrigues e Terra nova se opõem em abordagens respectivamente indireta e direta do
seu pertencimento às usinas de açúcar do Recôncavo. Enquanto em Amélia Rodrigues a
usinas parecem implícitas nas periferias da paisagem urbana, em Terra Nova, porém, essa
imagem é mais contundente (fig. 22). Mas, se em Amélia Rodrigues, as práticas de usinas de
açúcar ainda parecem vivas no cotidiano, em Terra Nova, restringem-se a sua memória.
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Certamente esta era a intenção do observador/pesquisador do banguê ao estabelecer a
comparação dessas imagens (fig. 23) com evocação da própria história de Terra Nova.

Figura 23 – Ilustração do histórico de Terra Nova

Acervo Banguê. 2001.

Os cruzamentos com a produção fotográfica do Banguê contribuíram para a construção desta
série como possibilidade de evidenciação de um discurso silencioso – sutil – da memória
dessas cidades como um resultado subversivo da territorialização dos sujeitos egressos das
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usinas em suas resistências à desterritorialização imposta pela modernidade aos
afrobrasileiros e que se constituíram como tradição de trabalhadores e habitantes efetivos do
Recôncavo açucareiro, conforme se desvelou este sentido nesta pesquisa.

Estas fotografias, de fato, passaram a compor esta série na medida em que se evidenciou sua
inspiração à própria composição do Memorial do Cinquentenário de Amélia Rodrigues, ou
seja, se constituíram como desvelam importante semelhança discursiva.

Ambos os enquadramentos fotográficos da cidade e da escola, sutilmente, instauram o sentido
da resistência nessas duas formas de ocupação territorial – cidades e escolas. Contra o fato de
não terem sido encontradas fotografias do cotidiano de trabalho nas usinas como
representações diretas das mesmas é indicativa de interesses de sua representação como uma
associação da construção daquelas, pois, as escolas e as cidades emergentes nesses cinquenta
anos de ressignificação do Recôncavo, embora dependessem dessas usinas, parece se elevar
como objetivo principal de sua territorialização contemporânea.
As lembranças permanecem vivas na memória dos mais velhos habitantes. Mas já
não existe qualquer marca dos tropeiros que por lá passaram há muitos anos. Apesar
de toda a sua história, Amélia Rodrigues é uma cidade jovem [...] O verde é
presença constante [...] Um outro imóvel lembra os tempos da professora
Mariquinha Azevedo, como a casa em que funcionava sua primeira escola e que foi
usada [...] como sede do governo municipal.
[...] Amélia Rodrigues teve sua origem vinculada à lavoura canavieira, aos engenhos
de açúcar, alambiques para a fabricação da cachaça, e toda uma cultura ligara à
industria açucareira, que no passado foi a mola propulsora do desenvolvimento do
Estado da Bahia e também do país. (PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA
RODRIGUES, 1988, p.51 e 55)
Terra Nova [...] começou o ano de 1900favorecida com uma Estrada de ferro [...]
uma usina de cana [...] um povo livre mas sem escola; com monopólio de terra
(BANGUÊ, 2001)

As imagens seguintes instauram o sentido de territorialização como uma subversão discursiva
do Recôncavo açucareiro mediante as memórias dos homens das usinas em seus projetos
contemporâneos de (re)construções de cidades e escolas. Enquanto prevalecia o sentido de
paradoxo das condições de modernização baiana na década de 1950, uma onda
emancipacionista emergiu no território das usinas e, estabeleceu essas cidades e escolas que
se transformam no foco das novas discussões dessas possibilidades de progresso e
desenvolvimento. Avançando na análise de suposta apropriação territorial – embora não
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formal – as imagens a seguir nos insere numa dissimulação desses sentidos e sugerem uma
narrativa de conquista.
Figura 24 – O trânsito e a rodovia

Figura 25 – A rodovia e as obras da cidade

Acervo do Memorial do Cinquentenário de Amélia
Rodrigues. 1967.

Acervo do Memorial do Cinquentenário de Amélia
Rodrigues. 1967.

Figura 26 – Obras de urbanização

Figura 27 – Vendedor ambulante

Acervo do Memorial do Cinquentenário de Amélia
Rodrigues. 1967.

Acervo do Memorial do Cinquentenário de Amélia
Rodrigues. 1967.

Figura 28 – Construção de Igreja Matriz sobre a Capela da Lapa

Acervo de Lucila Moreira. 1946
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De acordo com a argumentação de Milton Santos na década de 1950 e seu interesse de
discutir possibilidades e oportunidades, a caracterização rural do Recôncavo torna-se
inconsistente diante da constatação de existências, aí, da “primeira rede urbana das
Américas”. Divergindo do olhar do Projeto Colúmbia, que identificava no Recôncavo apenas
algumas localidades de incipiente progresso contra uma disseminada condição de atraso
social, propôs o olhar dialético dos processos em curso, entre os quais destacou a expansão
rodoviária como uma nova oportunidade de desenvolvimento econômico da região e até
mesmo certo significado de autonomia política em relação a Salvador com o despontar de
novas relações comerciais disponibilizadas por Feira de Santana. Ainda de acordo com Santos
o surgimento de novas cidades no Recôncavo associava-se a essa expansão comercial
sinalizada, representando para as produções açucareira e fumageira, tendência à inversão do
caráter exportador dos negócios das usinas para uma integração nacional.

Foi nesse contexto de expectativas que se construíram as cidades das usinas no Recôncavo
açucareiro contemporâneo. As representações dessas construções de Amélia Rodrigues Terra
Nova como indícios dessa experiência pluricultural inscritos no Memorial do Cinquentenário
apontam para as subjetividades desse processo que não se encerram como estruturações
econômicas ou processos sociais.

Contudo, o sentido cultural do olhar sobre a cidade como ela própria sendo parte desses
lugares de memória aqui analisados ou um dimensão monumental nos direciona para o foco
de sua construção como resultado de consensos e participações em que a pluralidade dos
sujeitos das usinas – os desterritorializados do Recôncavo açucareiro – emerge com o sentido
de uma resistência à migração ou abandono de suas práticas cotidianas de existência. A
emancipação ou desmembramento, portanto, parece-nos significar um desejo de
autoconstrução que se inicia pela afirmação de posse simbólica do território de habitação e
trabalho – a construção de cidades, contudo, nas quais existam escolas. Depõe-nos uma
testemunha desse processo:
Quando eu estava em Santo Amaro [...] na época em que estava estudando, Doutor
Gervásio estava lutando muito para a emancipação daqui e, ele sofreu muito lá em
Santo Amaro. [...] como representante [...] Lá, eles lutaram muito para não haver o
desmembramento – não aceitavam – a população toda. [...] Os políticos fizeram um
movimento, fizeram uma passeata com cartazes contra ele, contra Doutor Gervásio tinha um cartaz com aquele homem feio com um charuto! Se não estou enganada,
ainda andaram jogando pedras nele por lá, porque Santo Amaro não aceitou Amélia
Rodrigues [...] Teodoro Sampaio, Terra Nova [porque] aí, se dizia que iria quebrar o
município [...] (ALDA ARAÚJO, 2005)
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Parece que o sentido de desenvolvimento a partir das usinas de açúcar teve grande impacto
cultural nas décadas de 1940 e 1950, pois, desde as opiniões populares ou leigas até às
elaborações acadêmicas, os nativos do Recôncavo expressaram esperança frente às mudanças
e possibilidades econômicas e sociais sinalizados nesse contexto, deixando de observar a
tendência anunciada com o fechamento prematuro e injustificado da Usina São Bento.

Ainda em Milton Santos (1959), avançamos no entendimento das contradições dessa
modernização do Recôncavo ou evidenciação do sentido de pluralidade e resistência, pois,
contra as alegações de conservadorismo agrícola, aponta esse pesquisador para a tradição
urbana em movimento desde a colonização. Afirma, portanto, uma nova dinâmica hierárquica
das cidades do Recôncavo ao ponto disso passar a descaracterizar a predominância agrícola de
sua história a partir da década de 1940. “[...] As usinas passaram a ter uma função paraurbana, enquanto os engenhos decaíam em sua função de povoado rural [...]” (SANTOS, 1959
p.78), sustentada por uma verdadeira “revolução dos transportes” (IDEM, p.96). Deixando
esses transportes de se efetivarem na baía e passando a ser realizados por terra, “[...] o
Recôncavo, passou, assim, a olhar para dentro [...]” (IBIDEM, p.85).
O Recôncavo é, por excelência, a região de cidades da Bahia. a natureza da sua
economia de exportação (Recôncavo açucareiro e fumageiro) condicionou a
formação de numerosos núcleos urbanos [...]. O município de Santo Amaro conta
com o maior número de aglomerações mais volumosas. Seus 14 núcleos com mais
de 1.000 habitantes correspondem a numerosas usinas, bem como a vilas de maior
porte. A cidade e o porto de Santo Amaro foram os primeiros a sofrer o impacto da
concorrência de outros núcleos, daí a possibilidade do crescimento de outras
aglomerações em seu distrito. (SANTOS In BRANDÃO, 1998, p.66)

Contemporâneo de Santos e coordenador do Projeto Colúmbia – um estudo sobre as
condições de modernização brasileira – Charles Wagley, divergentemente, descreveu:
Na zona do Recôncavo a linha de mudança cultural “tradicional-progressista” deve
ser obtida de uma maneira um tanto diferente. A velha comunidade “tradicional” é
representada por São Francisco do Conde, que foi fundada já em 1693 e que era um
pôrto e um centro de rica monocultura latifundiária no período em que o Recôncavo
era importante área produtora de açúcar. Existem restos de velhas casas grandes
perto de São Francisco do Conde e um enorme convento alí foi erguido com as
riquezas trazidas pelo açúcar. O açúcar é ainda o principal produto das redondezas
mas uma parte da população da cidade dedica-se à pescaria na Baía de Todos os
Santos, como deve ter feito no passado, para fornecer alimentação às fazendas e
engenhos. Contrastando com S. Francisco do Conde não há nenhuma povoação que
seja nitidamente “progressista”, nos arredores, embora se possa notar certo contraste
nas pequenas comunidades da zona produtora de fumo do Recôncavo, tais como:
São Felipe, e em pequenos centros como Jacuípe e Traripe na área de grandes uzinas
industriais de açúcar. Decidiu-se procurar a nossa linha de mudança “tradicionalprogressista” pela comparação de São Francisco do Conde com um povoado
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formado por trabalhadores de uma grande uzina industrial de açúcar. Nessas
povoações a indústria do açúcar toma a sua forma mais moderna e os habitantes
parecem-se mais com operários industriais do que com os trabalhadores agrícolas.
São Francisco do Conde representa a decadência de um sistema de exploração
extensiva da cana de açúcar (sugar plantation system), empregando trabalho
escravo, enquanto que uma localidade em torno de uma uzina moderna nos dará a
imagem da produção industrializada com todos os seus efeitos concomitantes sôbre
a sociedade e a cultura da gente da zona. [...] (WAGLEY, AZEVEDO E COSTA
PINTO, 1950).

Mas, mesmo entre os colaboradores de Colúmbia, também o olhar das oportunidades se
afirmou, como podemos perceber nas considerações de Costa Pinto (1958), o incentivo ao
desenvolvimento humano como foco de valorização dessa mudança. Sua indicação da
demanda educacional do “homem do Recôncavo” (COSTA PINTO, 1958) como fator desse
suposto desenvolvimento no final do século XX é fundamenta em nossas análises porque
instrui a compreensão das relações culturais das usinas assim como a resistência desses
sujeitos plurais nesse espaço, de acordo com práticas de ocupações itinerantes ou apenas
simbólicas.

Esforçou-se, Santos, no convencimento da necessidade de associação da economia das usinas
de açúcar a novos centros urbanos voltados para serviços sociais em demanda (principalmente
as áreas de educação e saúde) assim como sua nova possibilidade de articulação comercial
pelas vias terrestres internas que lhe aproximasse das novas metrópoles: feira de Santana e
Alagoinhas – possibilidade de uma integração com o nacional mais ampla do que lhe
proporcionou o porto de Salvador na baía. Nisto parece consistir o seu esforço de fomento
político desses novos centros urbanos de uma economia açucareira ressignificada, num
contexto que já era de domínio da exploração do petróleo.

Por esse mesmo prisma das oportunidades históricas desse Recôncavo diverso o olhar de
Costa Pinto incide na proposição da valorização do “Homem do Recôncavo” (COSTA
PINTO, 1958) – construção em curso ou experiência em laboratório – demanda de
investimentos educacionais dependente da própria ressignificação do olhar patronal como
uma elite dirigente e fundiária, absolutamente majoritária na posse dos espaços dessas
produções.

De modo semelhante outros defensores dessa pluralidade do Recôncavo histórico reiteram,
mediante narrativas e projetos institucionais, as necessidades de valorização das práticas dessa
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“vigorosa comunidade africano-brasileira” (BRANDÃO, 1998) associada à preservação
patrimonial de suas produções materiais e imateriais (AZEVEDO, 2014).

O sentido de legados do Recôncavo, desvelando-se como demanda de ressignificação
histórica da contemporaneidade dos sujeitos egressos das comunidades das usinas de açúcar,
desafia construções discursivas e compreensões compatíveis com o a ambiguidade
experiencial relativa aos interesses e possibilidades de sua realização histórica entre os
interesses econômico e humano como um paradoxo. Pensar a memória como um movimento
entre a experiência, a narração e a crítica das vivências/acontecimentos corresponde ao foco
das mesmas como projetos sociais que nos orientam a uma humanização da educação e uma
educação dos olhares (BENJAMIN, 1994; VELHO, 1998).

As imagens aéreas da cidade como referentes fotográficos do Memorial do Cinquentenário de
Amélia Rodrigues, ao mesmo tempo em que indicam uma dimensão monumental, nas formas
como estão sempre sendo apresentadas ao público do seu exterior – semelhante à exibição de
um troféu – representam, também (talvez com mais ênfase), um sentido de ocupação
territorial possível dos pobres, contrariando as prescrições implícitas do colonialismo europeu
de privilégios de sua posse.

Embora o Recôncavo tenha sido sempre visto em seus traços agrícolas e rurais, associados aos
interesses açucareiros de sua inscrição histórica, a representações de cidades – uma de suas
tradições – parece tornar-se mais relevante, nestes últimos cinquenta anos, visto que se
associa o seu sentido com os ideais de desenvolvimento e modernização. Essas
representações, ainda, parecem conter certas intenções de dissimulação da desigualdade social
histórica com enquadramentos de ações colaborativas dos atos sempre coletivos e harmônicos
dos indivíduos. Contudo, o que encontramos nesses enquadramentos analisados nos remete a
uma dinâmica em que a negação dessa dissimulação pelas coincidências de certa objetividade
mecânica da câmera fotográfica em relação à seletividade do olhar, instaurando a contradição.
Na contramão, certamente, das intenções de apresentação ou representação da harmonia social
que as cidades contem e as escolas promovem, esses enquadramentos nos remetem aos
sentidos do protagonismo desses segmentos subalternizados do Recôncavo açucareiro
avançando em postos de atuação e controle desses espaços em que se desenvolveram as ações
escolares e cidadãs do entorno das usinas de açúcar.
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Assim como nas representações da cidade, as imagens da escola estão eivadas do
protagonismo dos trabalhadores, como podemos observar e analisar nos fenótipos inseridos
nos enquadramentos a seguir.
Figura 29 – Desfile cívico sobre antiga rodovia

Figura 30 – Desfile cívico sobre rodovia reformada

Acervo do Memorial do Cinquentenário de Amélia
Rodrigues. 1967.

Acervo do Memorial do Cinquentenário de Amélia
Rodrigues.1968.

Figura 31 – Banda de fanfarra da escola da Usina

Figura 32 – Desfile cívico da escola da usina Aliança

Acervo de Lucila Moreira.1969.

Acervo de Lucila Moreira.1969.

Figura 33 – Professoras da escola da Usina Aliança

Figura 34 – Professoras ao jardim da escola da usina

Acervo de Lucila Moreira. 1960.

Acervo de Lucila Moreira. 1960.
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Finalmente, em 1961 [...], 20 de outubro, o município de Santo Amaro foi
desmembrado, perdendo os distritos de Conceição do Jacuípe; Terra Boa, Jacu e Rio
Fundo; Traripe, Inhatá e Mata da Aliança; Barão de Bom Jardim, Buracica e Lustosa
que formaram, respectivamente, os municípios de Conceição do Jacuípe, Terra Nova
(ex Terra Boa), Amélia Rodrigues (ex Traripe), e Teodoro Sampaio (ex Barão de
Bom Jardim). Assim ficou o município de Santo Amaro com apenas 4 distritos:
Santo Amaro (sede), Acupe, Campinhos e Saubara. (BANGUÊ, 2001)

As primeiras duas fotografias representam espaços urbanos do distrito sede de Amélia
Rodrigues em que se praticou por quase três décadas de sua história inicial, os desfiles
cívicos. Como pode-se observar nas representações das práticas desses personagens
envolvidos, contudo, o cenário significativo da nossa análise que se desenha nos detalhes
dessas duas imagens, são trechos da rodovia que atualmente se denomina BR 324 no
momento de sua transposição: a primeira imagem (fig. 29) o antigo traçado que, enfim, se
tornou a avenida Antonio Bacelar – segunda via principal da cidade, em traçado praticamente
paralelo ao que aparece na representação da segunda imagem (fig. 30) quando alguns desfiles
cívicos foram realizados sobre o asfalto. Quanto às demais fotografias – enquadramentos do
distrito de localização da Usina Aliança, a mesma temática se repete com a representação de
desfiles cívicos sobre o traçado da rodovia de ligação entre Salvador e Feira de Santana. Nas
imagens seguintes (fig. 33 e 34) observamos, nas pessoas representadas, a diversidade das
professoras da Escola Jaime Vilas Boas em que se destaca a professora negra – imagem mais
comum ao cotidiano das escolas da Bahia que nas suas fotografias.

No

ideal

de

construção

dessas

novas

cidades

contextualizadas

na

suposta

modernização/desenvolvimento do Recôncavo açucareiro, atribuiu-se à escola um sentido
basilar e complementar da mesma que se afirma até os dias atuais. Dizer que a escola é a base
do desenvolvimento da cidade no Recôncavo, embora pareça um lugar comum do discurso
político, se justifica pro uma memória do seu papel de convencimento comunitário das
participações nesses processos de emancipação municipal em relação a Santo Amaro na
década de 1950. As demandas de acordos ou negociações entre os interesses sociais distintos
impuseram colaborações como forma de equalização das contradições, pois, a escola como
demanda principal, era uma questão consensual. Esse olhar de demanda escolar culminou, por
sua vez, na possibilidade de modelos distintos que, enfim, sinalizaram essas possibilidades de
emancipação social dos sujeitos das usinas.
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Enfim, também as escolas compuseram as táticas de resistência desses sujeitos das usinas
como podemos observar nos indícios/referentes que se apresentam nesta série em dois
momentos: o primeiro em que a escola da usina se destaca com sua estruturação padronizada
ou ideal de valorização tecnológica como que se associando ao próprio ideal empresarial da
usina mediante o prisma da qualificação pedagógica. Mesmo assim, é possível perceber
nesses enquadramentos da escola da usina certa margem de interferência ou convencimento
das práticas dessas Professoras do Estado aos valores comunitários desses trabalhadores, num
sentido de colaboração e diálogo no campo do conhecimento – primeira formação das
gerações jovens. Questionamos, contudo, até que ponto o sucesso dessas ações performáticas
dos desfiles cívicos citados nos depoimentos orais e sua perfeição enquanto teatralização do
cotidiano se deve exclusivamente à criatividade dessas professoras como representantes da
cultura exemplar das elites políticas e econômicas da Bahia, não sendo o seu resultado em
grande parte devido às tradições populares desses alunos que atuaram nas oficinas de
carpintaria e demais práticas artesanais relacionadas ao cotidiano de trabalho dessas famílias,
assim como o treinamento da banda marcial que tão brilhantemente se apresentou, juntamente
com demonstrações de domínio de equitação entre outras habilidades. Em depoimento
colhido durante a pesquisa, afirmou Dona Naná, trabalhadora da administração da usina que
se tornou e se consagrou como professora leiga, vindo a desfrutar de grande prestígio na
comunidade na década de 1980:
[...] Esse colégio era do Estado. Foi um dos diretores da usina que pediu [...] as
professoras eram de Feira ou Salvador porque era um colégio do Estado. [...] O
desfile daqui abalava. No Estado da Bahia era o melhor colégio que existia [...] nisto
a gente tem um orgulho! [...] O Colégio Tinha tudo: tinha banda, oficina - tinha
tudo! (PROFESSORA NANÁ, 2012).

Contudo, se no distrito de Mata da Aliança, a pluralidade de práticas e interesses resultou na
construção de um território escolar dialógico da inclusão – visto que a possibilidade de
inclusão em processos pedagógicos qualificados se abriu para todos (desde os filhos dos
dirigentes aos filhos dos trabalhadores da Usina Aliança) – nos demais distritos desse
pertencimento santamarense, a dualidade das propostas foi mais recorrente com a existência
de escolas com propostas de qualificação pedagógica que incorriam numa seleção social
implícita, ao lado de escolas populares voltadas para a garantia mínima da leitura ou formação
primária.
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Se na escola da usina encontramos referentes que nos remetem aos sentidos de uma
conformação dos sujeitos à padronização escolar ou possibilidades dialógicas dessas
diferenças em prol da formação básica das crianças dessa comunidade, no distrito Traripe que
se tornou sede da nova cidade de Amélia Rodrigues nesse contexto, a resistência parece ter
sido inversa, consistindo em reconstruções da instituição escolar conforme as práticas
populares dos trabalhadores. Este sentido, podendo ser cruzando com depoimentos de
professoras da educação básica de Amélia Rodrigues, nos faz entender a resistência
estabelecida pelas práticas pedagógicas como principal aspecto dessa territorialização do
espaço escolar pelos trabalhadores – implicitamente os mais escuros em termos fenotípicos e
mais pobres em termos sociais.
A escola de destaque aqui era a escola da professora Mariquinha[...] Era ali, junto ao
Banco do Brasil, onde funcionava. Ali era a escola dos ricos [...] Ela construiu uma
escola modelo: tinha parque, tinha teatro [...] A professora Mariquinha era muito
rígida, com aquela farda – tinha que ter. Aqui não, podia vir com a farda ou sem a
farda que estudava de qualquer forma.
[...] A professora Eunice (primeira diretora daqui) ela era uma pessoa que olhava
mais para este lado: o lado da pobreza; o lado dos necessitados. [por isto] Maria
Teófila sempre foi uma escola [...] voltada para os pobres. (AIDIL CARDOSO,
2005)

Outros depoimentos foram encontrados em registros autobiográficos, que corroboram com
esta argumentação:
Enfim, a população do distrito ia crescendo muito e uma onda desenvolvimentista
tomando conta da vila e de outros lugarejos como o povoado de São Bento Inhatá,
com sua grande usina de açúcar que contribuiu muito para o progresso do Distrito
da Lapa. [...] e a usina Itapetingui; distante, poucos quilômetros do distrito, com sua
indústria açucareira [...] propiciando empregos para os filhos da Lapa. Com o
progresso crescente do distrito foram então criadas as coletorias: federal, estadual e
itinerante; a fiscalização aduaneira e a fiscalização da prefeitura de Santo Amaro
[...].
Apesar do distrito da Lapa ser uma grande fonte de receita para o município de
Santo Amaro, não havia nenhum retorno no que tange à área social, saúde e
educação, ficando a vila à mercê da política administrativa de Santo Amaro.
(PASTORA MARIA conforme SOUZA: 2008, p. 40)

Ao lado das representações da cidade, a representação da escola parece complementar àquela.
Ambas foram enquadradas no acervo analisado como monumentos dessas construções
simbólicas. Os processos de modernização das usinas, além do incremento tecnológico
empreendido pelos segmentos industriais de sua construção parece terem sido acompanhados
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da conscientização paralela de demanda de ressignificação cultural em que a formação escolar
despertou grande interesse dos trabalhadores como segmentos subalternizados dessas
comunidades canavieiras em ascensão de visibilidade política na década de 1950, juntamente
com a possibilidade de incremento tecnológico das usinas de açúcar.

As práticas escolares como visibilidade da própria cidade é uma importante recorrência no
acervo do Memorial do Cinquentenário. Nesses enquadramentos os espaços da cidade são
submetidos a essas práticas como uma intenção de demonstração de civilidade e competência
administrativa de pessoas diversas. Neste sentido, aí, também a pessoa afrodescendente
constitui-se como importante evidência, na condição de professores, administradores
públicos, representantes políticos e técnicos especializados. Não apenas como trabalhadores
rurais ou operários auxiliares, conforme observou Costa Pinto em sua réplica à crítica de
incompetência do trabalhador do Recôncavo ou sua carcterização como rústico (COSTA
PINTO, 1948; SOUZA, 2014).

Nesta ultima série analisamos algumas similaridades destes dados com outros já apresentados
em pesquisa de mestrado anteriormente em que os referentes foram problematizados de
acordo com um sentido de ação afirmativa inovadora de práticas escolares cotidianas na
cidade de Amélia Rodrigues que podem ser vistas dentro deste quadro de caracterizações
pluriculturais da memória ou resistência à desterritorialização. As conclusões desse trabalho
apontaram para certa efetividade estratégica das práticas comunitárias do Recôncavo que em
sua caracterização como cultura negra ou diferença, tornaram-se propícias à ressignificação
da qualidade da educação em seus aspectos de superação da evasão e repetência, mediante a
motivação ao estudo dos jovens.
A insatisfação da população, justificando-se pela precariedade dos serviços
públicos mantidos pela prefeitura de Santo Amaro numa localidade onde se
concentrava sua principal fonte de rendas e tributos no momento, tornava-se
ainda mais evidente na educação, já que as famílias eram obrigadas a fazer
migrar os seus filhos para a sede do município e outras cidades no momento
em que a formação escolar desses jovens atingia os limites da educação
primária. Contando apenas com as escolas primárias isoladas e multi-seriais,
a população local ou encerrava os estudos ao final do 5º ano do primário ou
transferia-se, na busca da sua continuidade, o que demandava mais despesas
para essas famílias. [...] O clima ideológico de modernização, [...] de acordo
com o qual a formação escolar veio assumir um papel de maior importância,
motivaram a luta particular pela modernização da Lapa a começar pela
escola. Sob a denominação de Escolas Reunidas Maria Teófila, surgiu o
grupo escolar representando a nova realidade da rede estadual de ensino,
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pondo fim às escolas isoladas e adequando-se à nova realidade política e
cultural do país [...] Neste sentido, ao mesmo tempo em que a(s) Escolas
Reunidas Maria Teófila traz a marca do prestígio como primeiro grupo
escolar da rede estadual na localidade, vinculada aos processos de sua
emancipação e às ações de lideranças políticas ou uma elite local,
representou, desde a sua criação, o projeto de uma educação popular.
(SOUZA, 2008, p.114 – 115)
Figura 35 – Roda de Capoeira

Figura: 36 – Roda de Samba

Acervo do Colégio Estadual Maria Teófila. 2003

Acervo do Colégio Estadual Maria Teófila. 2003

Figura 37 – Roda de maculelê

Figura 38 – tocadores de berimbau

Acervo do Colégio Estadual Maria Teófila. 2003

Acervo do Colégio Estadual Maria Teófila. 2003

Figura 39 – Cortejo de “bumba meu boi”

Acervo do Colégio Estadual Maria Teófila. 2003.8
8

Ver SOUZA, 2008.
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O cruzamento destas imagens com os enquadramentos depreendidos do memorial do
Cinquentenário de Amélia Rodrigues reforçam a noção sinalizada de intenções de
territorialização simbólica dos sujeitos das usinas em que a escola representa importante lugar
de aplicação de suas táticas. O estudo realizado nesta escola demonstrou que, mediante a
subversão das práticas pedagógicas e a institucionalização de uma abordagem comemorativa e
fotonarrativa, o currículo escolar tornou-se propício e facilitador à participação comunitária.
Explorando os enquadramentos que se multiplicam nessas séries, encontramos
referências culturais afro-brasileiras que se colocam como sentidos para a memória e
elementos das identidades étnico-raciais possíveis neste ambiente escolar de
aparente abertura. [...]
O acervo fotográfico como resultado desses investimentos constitui-se numa fonte
importante de pesquisa do repertório de memórias e práticas culturais da diáspora
africana no município. Através desses olhares que se inscreveram na Escola Maria
Teófila, de acordo com os envolvimentos e relações estabelecidas pelos seus
professores e tendo como objetivo a negociação do trabalho escolar juntamente com
os alunos, tem a disponibilização de parte desse patrimônio cultural da cidade que
permaneceu em silêncio e oculto [...]
Os desfiles cívicos, declinando no gosto e participação dos alunos e tornando-se
inviável como uma festa que exigia investimentos financeiros significativos, num
momento em que a falta dos mesmos determinou os limites da escola, abriu espaço
para essas práticas da cultura popular e destacou as tradições afro-brasileiras no seu
interior, de acordo com uma nova mentalidade e um novo contexto político nos anos
de 1980. (SOUZA, 2008, p.93)

Um depoimento entre os registrado do relatório dessa pesquisa nos auxilia nessa
argumentação:
Foi sugestão dos professores e às vezes de alguns alunos também. [...] Alunos
antigos que já haviam estudado a muitos anos passados e por não terem o
documento que comprovasse a escolaridade, retornaram. Eles já tinham esse hábito
das comemorações nas escolas em que estudaram aqui em Amélia Rodrigues a
muitos e muitos anos. Essas escolas daqui faziam essas festas. [...] A rocinha,
escola da professora Nicinha, fazia muitas festinhas, assim como o Patronato [...] na
época em que era internato, [...] desenvolvia muito as atividades artísticas. Saul, por
exemplo, era a número um. Professora Mariquinha – ave – também, explorava
muito! Muito!
Então esses alunos, dessas escolas foram sugerindo e os professores também já
estavam assimilando. Ai, os outros, muitos que ficavam mais passivamente, não
opinavam, mas abraçavam a proposta, foram gostando e no ano seguinte, todos já
estavam pedindo. (LÍRIO, conforme SOUZA, 2008, p.95)
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As representações das práticas escolares nos parecem propícias à demonstração dessas
contradições e ambiguidade que inscreve o Recôncavo açucareiro na modernidade de acordo
com memórias que lhe inscreve na resistência às padronizações e universalismos próprios de
uma faceta excludente do pensamento moderno em seus interesses de acumulação capital
financeira redundante em desumanização. A duplicidade das condições históricas do
Recôncavo açucareiro proporciona a essas práticas a possibilidade de construções alternativas
que, se não rivaliza com as condições dominantes, também com elas não corroboram,
mantendo implícita a alternativa. Consideremos também, que, se a ressignificação é lógica
dos processos sociais, a linguagem fotográfica torna isto mais problemático e, portanto,
surpreendente na crítica dos enquadramentos como intenções de memória. Portanto, se muitas
dessas imagens encontradas no memorial da cidade são semelhantes tão contundentes desse
acervo construído na pesquisa sobre a escola é porque o enquadramento fotográfico sempre
deixa escapar algo de contraditório às intenções dos fotógrafos, o que nos possibilita a
releitura dos referentes pretendidos como crítica dos processos de produção e circulação da
memória (BENJAMIN, 1989; BARTHES, 1982).

A fotografia, de acordo com sua possibilidade de captação da contradição histórica, dada a
mecânica do seu olhar, diferentemente da seletividade do olho humano, possibilita vislumbrar
os bastidores do discurso pelo flagrante imagético, como diria Benjamin (1992) tornando
evidentes as diversas facetas dos acontecimentos cotidianos, assim como a instigação dos
olhares observadores em seus prismas e leituras. Os enquadramentos da cidade e das escolas
que administração municipal de Amélia Rodrigues realizou, a independentemente de seus
interesses de autorrepresentação de poder, deixam escapar certa visibilidade das contradições
cotidianas, especialmente nessa possibilidade de discurso de sua construção popular em que
se destacam os trabalhadores comuns, infiltrados nessas imagens, desvelando, portanto, a
dialética dessa construção ou resistência de sua possibilidade discursiva pluricultural.

Prosseguiremos nesta argumentação, na próxima série ou sequência de imagens cruzadas,
demonstrando a relevância dessas fontes analisadas para a compreensão da resistência de
inserção dos sujeitos das usinas num discurso monorreferencial da história, bem como a
possibilidade de afirmação de um discurso plurivocal/plurivisual dessas referências, a partir
da linguagem (foto)gráfica.
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3.3 Usina, tradição e diáspora

Iniciamos esta sequência destacando as possibilidades de representação dos referentes
diaspóricos da tradição do Recôncavo açucareiro – dados das memórias e enquadramentos da
contemporaneidade dos sujeitos das usinas.

Mas, se os pesquisadores da Comissão do Cinquentenário de Amélia Rodrigues já haviam
produzido registros das próprias usinas como referentes materiais concretos, por que, também
incidir em suas representações? Qual o sentido dessa recorrência neste enquadramento
fotográfico?
Figura 40 – Mural em mosaico representando o cotidiano das usinas de açúcar

Acervo do Memorial do Cinquentenário de Amélia Rodrigues. 2010.
Quem teve um engenho na sua vida, sim, senhor! Jamais se esquecerá
(AMORIM, 1969)

A imagem que abre esta serie, instaura o olhar dessas possibilidades de autorrepresentação
mediante a memória das práticas cotidianas – especificamente como expressão dos trabalhos e
comemorações de eventos de uma pretensa história do ponto de vista de baixo. O que teria
motivado ao fotógrafo pesquisador no registro dessa imagem de uma cena do cotidiano da
usina representada em mosaico? Dada a compreensão que já temos sobre os envolvimentos e

100

relações desses fotógrafos pesquisadores da Comissão do Cinquentenário com a própria
construção do memorial, supomos a informação prévia (em 2011) de que esse monumento
que se localizava no muro de proteção que resguardava um lugar de memória da cidade de
Amélia Rodrigues ponto principal da Praça da Matriz – espaço de localização do prédio de
sua mais famosa escola (quando, ainda, Distrito de Traripe) e que nos primeiros anos da
emancipação municipal sediou a Prefeitura e a Câmara de Vereadores simultaneamente em
suas dependências. Nas décadas de 1980 e 1990 o antigo prédio foi demolido e substituído
por nova construção que sediou o Banco do Brasil em sua implantação local. Atualmente,
esse espaço se constituiu numa praça de alimentação que em nada lembra seu papel anterior
como lugar de memória.

O enquadramento deste painel e sua representação temática do cotidiano das usinas de açúcar
(fig.40) desvelam-se neste enquadramento fotográfico como intenção de proposição do seu
referente como algo da constituição cultural da própria cidade. Embora a possibilidade de
divergência desta suposição possa se apoiar em certa possibilidade de preservação da
visibilidade desta obra da arte local – visto que sua destruição já era dada por certo – é
plausível observar a recorrência do olhar desses sujeitos que, no afã de autorrepresentação da
cidade, incide justamente nessa temática. Ao que parece, o resgate de visibilidade da Usina
São Bento que, como suposta referência de origem da cidade, encontra-se submersa à
vegetação, parece insuficiente à evidenciação dessa intenção de memória, sendo necessários
todos os monumentos possíveis ao convencimento do público municipal. O referente,
portanto, sinaliza para a contundência dessas lembranças e relevância de sua compreensão.

As intenções de resistência ao valor econômico do capitalismo, expressam-se nessas imagens
como performance de práticas culturais pós coloniais ou pós escravistas de um Recôncavo
plural, portanto, tendente ao destaque do afrodescendente como sujeito de sua
contemporaneidade. Isto está implícito não somente na dialética da formação escolar, como
também nas práticas espontâneas das comemorações e festas, assim também como nas artes.
Se as aparências enganam, na fotografia o faz com muito mais competência, pois, subjacente
às caracterizações da pobreza como um mal crônico ou estrutural da economia do Recôncavo
desvelam-se valores outros associados ao viver em comunidades e existir com alegria e
esperança.
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As imagens seguintes nos conduzem nessas metáforas das relações desses sujeitos
fotógrafos/observadores com as práticas das usinas de açúcar, o que, resultando em
enquadramento nos remete às tradições ou autorrepresentações do Recôncavo açucareiro.
Figura 41 – Alunos e professora de uma escola rural

Acervo do Memorial do Cinquentenário de Amélia Rodrigues. 1977.

Nesta imagem de uma escola rural na década de 1970 nos deparamos com os valores da
convivência, astúcia na autoprodução material , assim como, a ancestralidade expressa como
respeito aos mais velhos – neste caso, a professora que pousa em primeiro plano da foto. Se, a
inexistência de uniformidade de posicionamento dos corpos na cena fotográfica põe em
dúvida a associação desse enquadramento a uma cena do cotidiano escolar e se a estética
social desses meninos e meninas parece reprovável dessa instituição na cidade de Amélia
Rodrigues, a sua construção como um lugar de memória nas comemorações do cinquentenário
remete aos sentidos de pertencimento cultural e étnico que se evidenciam nela mesma, como
podemos observar nas aparências dessas pessoas humanas, especialmente, a professora como
mulher negra.

Ressaltamos que essa recorrência fotográfica como um diferenciador desses olhares que
tornaram recorrente a representação das professoras negras nesse memorial, contrariando a
tendência sutil de sua invisibilidade (OLSZEVISCK FILHA, 1980; D’ÁVILA, conforme

102

SOUZA, 2008, p.35) inscreve a sua representação como sujeito das práticas pedagógicas
dessas comunidades de usinas do Recôncavo açucareiro.
Figura 42 –

O abraço (in)oportuno

Acervo do Memorial do Cinquentenário de Amélia Rodrigues. 1978.

Neste outro enquadramento dessas emergências das práticas do Recôncavo açucareiro, a
visibilidade de um acontecimento familiar – o abraço – contudo sob o questionamento de sua
pertinência a essa circunstância cerimonial da missa de posse de um prefeito. O homem em
trajes fino parece ter sido surpreendido pelo abraço dessa senhora de turbante, num momento
em que parece que todos aguardavam por outros eventos. Os direcionamentos dos demais
personagens sugerem certa divergência quanto ao apoio ou reprovação dessa iniciativa,
contudo, o ato – como suposta representação de intenso envolvimento – desafia tal
visibilização. Mais uma vez é relevante frisar nessas aparências, a pessoa negra e suas práticas
de afetividade ou solidariedade como expressão cultual.

Mas, ainda sobre as continuidades ou valores que dimensionam as memórias do Recôncavo
açucareiro devemos mencionar a própria convivência. Esse referente aparece sutilmente no
acervo, infiltrado em imagens de situações corriqueiras do cotidiano, contudo, impactante na
diferença inscrita na estética fotográfica. Há imagens que, embora contendo limitações
técnicas de sua expressão ou reputadas como esteticamente não recomendáveis, representam
de forma contundente essas experiências e intenções, o que torna a sua observação
indispensável a nossa compreensão das intenções de afirmação da memória dos
trabalhadores/construtores do Recôncavo. Este achado, associado ao sentido relicário de sua
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preservação expressa uma sensibilidade própria dos sujeitos das usinas como reiteração dos
sentidos velados de preservação dessa sociabilidade em que os valores humanos se impõem
aos materiais.
Figura 43 – Cortejo de baianas

Figura 44 – Lavagem do Cruzeiro

Acervo do Memorial do Cinquentenário de Amélia
Rodrigues. 1985.

Acervo do Memorial do Cinquentenário de Amélia
Rodrigues. 1985.

O cuidado pelas tradições mantém vivas as raízes folclóricas e culturais que
predominam no Recôncavo. Uma das mais tradicionais manifestações culturais é a
lavagem do Cruzeiro, realizada no mês de janeiro. A festa começa com louvores à
padroeira Nossa Senhora da Conceição da Lapa, com missa, seguida de cortejo de
baianas, que prestam sua homenagem com flores e água de cheiro. Em setembro,
todas as reverências (p.49)

Esta nova sequência nos aproxima das representações das festas e comemorações – tema de
grande relevância da cultura baiana. As imagens (fig. 45 e 46) têm como referente a Festa do
Cruzeiro que acontece sempre no primeiro semestre do ano desde o início do século vinte. A
data de sua ocorrência tem variado entre os meses de janeiro e abril, mas, a sua demanda é
evidente no cotidiano local, representando um desejo coletivo. Na sua realização se
sobressaem as diversas performances de um cortejo, incluindo as baianas e músicos,
acompanhados de um público diverso, percorrendo a principal avenida da cidade, entre a
Igreja da Matriz e a Praça do Cruzeiro. Ao que parece, o cortejo de baianas na festa do
Cruzeiro, somente tenha se afirmado no final da década de 1980 quando a religiosidade de
matriz africana passou a ser vista com menos recusa na cidade.

De modo semelhante, a Festa do Milagre de São Roque se afirmou no calendário cultural de
Amélia Rodrigues, realizando-se sempre na segunda quinzena do mês de agosto, na
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localidade Fazenda Ipiranga – espaço de práticas agrícolas e rurais. Os dois eventos implícitos
das práticas comunitárias de temporalidade tornaram-se eventos oficializados no calendário
cultural da cidade.
Figura 45 – O “milagre de São Roque”

Figura 46 – Acesso a “milagre de São Roque

Acervo do Memorial do Cinquentenário de Amélia
Rodrigues. 2010.

Acervo do Memorial do Cinquentenário de Amélia
Rodrigues. 2010.

Figura 47 – Espaço sagrado

Figura 48 – O atar de São Roque

Acervo do Memorial do Cinquentenário de Amélia
Rodrigues. 2010.

Acervo do Memorial do Cinquentenário de Amélia
Rodrigues. 2010.

Para os visitantes, Amélia Rodrigues reserva algumas surpresas. Escondido entre
os canaviais – que também constituem uma atração turística, vistos do alto – está o
Milagre de São Roque [...] É para lá que acorrem milhares de pessoas durante o
mês de agosto, vindas dos mais diversos lugares do Estado, em busca das bênçãos
de São Roque. (p. 69)

As visibilidades desses dois eventos comemorativos como representantes dessa cultura
popular da cidade de Amélia Rodrigues compõem um rico repertório das táticas que resultam
nas afirmações de valores ou práticas negras resistentes no Recôncavo, desde a sua fundação.
Inúmeras narrativas dessas práticas se inscreveram no cotidiano e acompanham o modo de ser
ou olhares dessas comunidades, fomentando justificativas da territorialização e determinando
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o próprio cotidiano enquanto modos de trabalho, de relações intepessoais ou organização
social, bem como de educação mediante valores que, vez por outra rivalizam e se chocam
com as prescrições da formalidade nacional.

Se, por um lado, as comunidades dos espaços remanescentes das usinas de açúcar não
demonstram uma áfrica recriada numa primeira abordagem, n seu cotidiano está eivado dos
valores de resistência das recriações afrobrasileiras indicadas pela literatura desde as
observações da condição de pobreza instituída no Recôncavo pelo colonialismo. (ANTONIL,
1985; REIS, 1991; MATOSO, 1992; GILROY, 2001; FRAGA: 2006; MATTOS, 2008).

Começando com os folguedos no contexto da opressão escravista do colonialismo europeu, as
comemorações e festas representam importante forma de resistência à subalternidade imposta
aos trabalhadores do Recôncavo – como em todo o universo nacional brasileiro – como
eventos rituais dialógicos dessa condição ou propícios à inclusões simbólica dos
subalternizados nos espaços do poder instituído como também nas narrativas sobre a
sociedade brasileira. Ainda que a visibilidade dessa relativização narrativa ou da equidade
significativa da história brasileira permaneça implícita aos rituais narrativos comunitários, a
sua força é inegável.

A perseguição dessa evidência nos indícios da documentação fotográfica do Memorial do
Cinquentenário nos conduziu, ainda, ao confronto de imagens da pesquisa de mestrado já
mencionado como dados relevantes de reiteração das afirmações que começaram a se impor
nesta pesquisa, pois, se a descoberta de um acervo desvelador da condição de resistência da
cultura negra de Amélia Rodrigues como fator de recriação pedagógica da “Escola Maria
Teófila” (SOUZA, 2008) é relevante à compreensão da memória como forma da
autorrepresentação comunitária e, se essa memória da escola se desvelou, ainda, como
integrante da memória de fundação da própria cidade, no que se refere aos valores
afrobrasileiros de sua instituição, isto só reforça a nossa proposição das conexões entre essas
práticas e aquelas em que a usina aparece como símbolo emblemático em que o poder
instituído sempre é visto na possibilidade de sua subversão.

Seguem-se os dados desse acervo escolar já analisado, como reiterações da efetividade desta
tradição expressa pelo Recôncavo açucareiro, de acordo com o seu sentido diaspórico
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(GILROY, 2001; HALL, 2009). O cruzamento destes com o próprio acerco comemorativo do
cinquentenário representando importante recorrência.
Figura 49 – Representação do cotidiano rural

Figura 50 – Artesanato do Recôncavo

Acervo do Colégio Estadual Maria Teófila. 1997.

Acervo do Colégio Estadual Maria Teófila. 2002.

Figura 51 – Representações escolares da feira livre

Figura 52 – Representações escolares do trabalho
informal

Acervo do Colégio Estadual Maria Teófila.2002.

Acervo do Colégio Estadual Maria Teófila.2002.

Essas representações têm maior relevância na nossa análise pelo fato de se constituírem como
ações ou iniciativas de jovens estudantes, nas décadas de 1990 e 2000. Neste caso, a memória
viva de Amélia Rodrigues se traduzia em imagens fotográficas e reivindicava o
reconhecimento da diferença. Enquanto a ação performática apaziguou essa recusa pela
sedução estética discursiva que sustentou, a fotografia consolidava as identidades diferentes
desses alunos e professores vistos pela comunidade municipal como perigosos e
incompetentes. Na medida em que a crítica dessas imagens avançou, descobrimos uma dupla
condição de silêncio desses sujeitos em que, internamente guardavam esse segredo de sua
própria força enquanto pluriculturalmente inscrito ou “um jeito folclórico de ser” e um
cidadão brasileiro igual, apenas na formalidade jurídica.
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As narrativas dessas trajetórias similares de Amélia Rodrigues – a escola e a cidade –
consistiram numa afirmação de desilusão institucional, contudo sublimada por um sonho de
progresso ou realização ainda sustentado pela memória como um projeto vivo e ainda por se
realizar. As expressões de que, ao contrário do progresso esperado, a cidade seguiu pobre e
com poucas perspectivas de desenvolvimento, visto que as usinas sucumbiam cada vez mais
crise e estagnação de suas produções. De uma condição modelar, esta instituição escolar
passou a representar a decadência. Fundada no contexto das propostas de modernização local
e até mesmo reforçando decisivamente o discurso de emancipação (1960/1961), a Escola
Maria Teófila havia sucumbido numa mudança negativa em que os alunos que recebeu nas
duas décadas seguintes a de sua fundação, constituíam uma amostra da população em risco
social.

A história dessa escola desvelou-se, enfim, como simbólica de uma versão da história da
cidade, de acordo com a descoberta de narrativas de sua identificação negra, construída na
dinâmica dos sentidos de crise social e superação dos limites históricos própria das
comunidades do Atlântico negro que, conforme Gilroy (2001), representam um positividade
da dinâmica de exploração do trabalho na modernidade, do interior do colonialismo. Entre os
fatores dessa comprovação identificamos representações positivas dos corpos e aparências
negras, geralmente negadas nas representações fotográficas escolares, assim como a
espontaneidade das ações e associações entre esses sujeitos (professoras e alunos) no
cotidiano de uma prática escolar determinada a partir da dimensão estética/artística alusiva
das sociabilidades das comunidades afrobrasileiras e pioneira entre as demandas de mudança
das posturas escolares brasileiras na década de 1980.

A escola Maria Teófila e a cidade Amélia Rodrigues, portanto, desvelaram-se como uma
complementaridade narrativa da história local, oscilante entre a memória e a possibilidade de
história. Um dilema que só se resolveria pela crítica dessa memória e construção dessa
possibilidade de discurso histórico com vistas à inclusão da diversidade de sujeitos históricos
que lhe definisse como uma história pluricultural.

Deparar-nos como um discurso pedagógico/narrativo prescritivo da identificação negra numa
comunidade escolar municipal que despertou a problematização da relação cultural da cidade
com essas referências, especialmente diante da constatação de uma majoritária presença negra
como dados estatísticos. Essas emergências discursivas nos instruíram na compreensão de que
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as referências de uma memória negra da cidade de Amélia Rodrigues resistiam no silêncio das
práticas e imagens fotográficas da escola Maria Teófila – um lugar de memória que aqui,
revisitado pela verossimilhança sustentada com o Memorial do Cinquentenário reforça o
sentido de pluralidade cultural da experiência dos homens e mulheres trabalhadores das usinas
no campo do conhecimento histórico, bem como suas implicações nos processos de
construção da consciência social. Inspiram-nos, portanto, neste olhar de resistência, as
“comemorações e fotografias” da Escola Maria Teófila Teófila e suas proposições num
contexto de festas e comemorações das comunidades de Amélia Rodrigues, ou seja,
relevância das práticas culturais locais em evidência na construção ou problemática do
memorial – ele também como evento comemorativo ou possibilidade de consenso dos
conflitos sobre a representação das diferenças no jogo da subalternização dos
pobre/trabalhadores/negros dessa localidade simbólica.

As festas da Lapa tornaram-se indicativas de um modo de ser dos sujeitos deste lugar entre as
décadas de 1930 e 1970, vindo a declinar com a derrocada do projeto de modernização das
usinas e o reforço das possibilidades de deslocamento rodoviário que passou a caracterizar a
região e concentrar a maioria das atividades sociais nas metrópoles próximas como Feira de
Santana. As práticas comemorativas de Amélia Rodrigues, que já tiveram grande repercussão
regional, restringiram-se às igrejas e escolas, tendo esta importante papel de preservação das
mesmas.

Os dados da pesquisa do Mestrado (SOUZA, 2008) comprovam a tendência de acolhimento
escolar da tradição comemorativa do Recôncavo nas práticas cotidianas da cidade de Amélia
Rodrigues como uma forma educativa, antecipando essa compreensão que emerge na
pesquisa doutoral como intenções de afirmação dessa memória subalternizada dos sujeitos das
usinas em conflito com os discursos históricos pretensamente monológicos
Atendendo a uma população majoritária de afrobrasileiros das comunidades rurais e
periféricas da cidade, e de acordo com a adjetivação de “escola dos pobres”, a
Escola Maria Tófila tornou-se lócus da nossa reflexão por representar as condições
da contraditória relação cultural da diversidade brasileira e, ao mesmo tempo, ao
mesmo tempo a sua reversão em ações afirmativas perante o currículo escolar.
O testemunho de imagens fotográficas construídas entre os anos de 1986 e 2003 foi
decisivo no olhar crítico que sugerimos neste espaço de reflexão, pois, nos permitiu
a leitura dessas ações e intenções inscritas nos enquadramentos das comemorações
como eventos e itens decisivos do seu calendário escolar. As imagens do acervo
fotográfico nos despertam ao olhar da condição singular e simbólica dos
afrobrasileiros nesta escola, uma vez que parece sustentar um discurso velado de
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visibilidade numa construção monumental e memorialística de suas comemorações.
(SOUZA, 2008, p.16)

A experiência de inovação pedagógica/cultural da Escola Maria Teófila desvelou-se como
uma intenção de aproximação da memória no currículo em atendimento à identificação de sua
clientela com os valores tradicionais do Recôncavo. Essa proposição, contudo, dentro dos
limites políticos e subjetivos permaneceu implícita no discurso, mas, operante nas ações de
autorrepresentação dessa comunidade escolar, estabelecendo-se essa diferença nas expressões
e produções escolares.

Assim como as práticas comemorativas, os trabalhos com a terra representam as tradições do
Recôncavo açucareiro.
Figura 53 – Lenhador extraindo bambu

Acervo do Memorial do Cinquentenário de Amélia Rodrigues. 2010

Em mais um cruzamento de imagens – do Memorial do Cinquentenário com acervos outros
encontrados que aproximamos nesta análise – estabelece-se a verossimilhança da tradição
memorável do Recôncavo açucareiro. Nesta série em questão, a representação do lenhador
surge ao acaso dos observadores da comissão do Cinquentenário e se transforma em registro
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que compõe o enquadramento da memória do trabalho no Recôncavo na forma agrícola/rural.
Esse lenhador da atualidade que emerge dos espaços monumentais das usinas representa uma
dinâmica implícita dos trabalhadores/moradores do Recôncavo açucareiro, segundo a qual,
uma diversidade de competências lhes constitui tanto como trabalhadores da terra quanto
operários históricos da região. Verifiquemos essa verossimilhança nas imagens cruzadas do
histórico da Petrobrás (2000)
Figura 54 – Operários da Construção Civil na instalações da refinaria de Mataripe

.
Acervo Pierre Verger.. 1949. 9
Alguns ex-escravos procedentes de freguesias açucareiras se concentravam no
mesmo canto de trabalho. [As] evidências mostram que libertos e livres buscaram
reconstituir na cidade laços afetivos e de amizade tecidos no mundo dos engenhos.
[...] Entre as profissões [...] estavam copeiro, tanoeiro, arrieiro, ferreiro, marceneiro,
carpinteiro, roceiro, carapina, sapateiro e cabeleireiro – provavelmente aprendidas
nas localidades de origem, o que pode significar que a saída de trabalhadores dos
engenhos para as cidades não se restringiu apenas aos que labutavam na lavoura.
9

MATTOS, Wilson Roberto de et al. Uma luz na noite da Bahia: 50 anos de história da Refinaria Landulpho
Alves. Salvador: RLAM/Petrobras, 2000. 5 fotografias. Ver essas imagens como citadas nas páginas: 108 a 111.
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Os homens e mulheres que abandonaram os engenhos, após a abolição, enfrentaram
uma conjuntura de crescente controle das profissões tradicionalmente exercidas por
pessoas de cor negra, por parte dos poderes municipal e provincial. Desde o final do
século XIX, especialmente com o declínio da escravidão nas cidades, as autoridades
baianas vinham adotando medidas enérgicas para disciplinar o trabalho e os
trabalhadores urbanos, a maior parte deles negra e egressa da escravidão. (FRAGA,
2006, p. 330 – 331)

Percebemos nestes indícios um nível de elaboração bastante definido da desterritorialização e
anonimato implícitos aos sujeitos do Recôncavo açucareiro nos registros oficiais de sua
história ou pluralidade de experiências e expressões.
Figura 55 – Operários/construtores da Refinaria de Mataripe

Acervo RLAM. 1950 (?)
Figura 56 – Instalações da Refinaria de
petróleo da Bahia

Acervo Pierre Verger. 1950 (?)

Figura 57 – Montagem da refinaria de petróleo da Bahia

A cervo RLAM. 1950 (?)
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Foi a primeira refinaria e não foi inaugurada porque a descrença era de tal ordem
que aqueles cinco malucos autodidatas pudessem terminar uma refinaria uma
refinaria com sucesso (...) a dúvida era tanta que não houve inauguração. Essa foi a
saga de Mataripe. Nós fizemos um trabalho que nunca tinha sido feito no Brasil.
Trabalho de estrita precisão, de alta periculosidade de operação, com padrões rígidos
de especificações. Foi a melhor escola que se criou no Brasil. Desde soldador,
eletricista e encanador altamente especializados, foram treinados por nós passo a
passo com a montagem. Esse foi o mérito do grupo original do qual eu tive a honra
de fazer parte, sendo o primeiro superintendente da refinaria.” (PAES BARRETO
In PETROBRÁS, 2000, p. 55-57) [...]
Pescadores, marisqueiros, pequenos agricultores e trabalhadores rurais se viram, de
repente, envolvidos numa experiência pioneira, avançada. [...] A refinaria nasceu
[...] usando a força-de-trabalho da gente do Recôncavo. A tecnologia adentrava
Mataripe pelas mãos da criatividade artesanal de uma gente que jamais provara do
trabalho industrial [...]
As obras de terraplenagem e de engenharia foram iniciadas em 9147. Cerca de 1.700
pessoas trabalharam duro, dia e noite, para a edificação da refinaria. [...] Os
trabalhadores eram oriundos dos canaviais, dos engenhos e das atividades agrícolas
e pesqueiras da região. (depoimento) [...]
A maioria dos empregados que eu botei para trabalhar era analfabeta. Tinha um cuja
função era puxador de carro de boi. Todos esses foram para Mataripe comigo. [...]
Era tudo jovem, trabalhador, boa gente. (EUGÊNIO ANTONELLI In
PETROBRÁS. 2000, p.58-63)

Os depoimentos são recorrentes em afirmar a presença do homem das usinas na construção
pioneira da Petrobrás na Bahia. Não apenas a força dos braços aparece nos sentidos implícitos
dessas imagens, mas, principalmente destaca-se – reforçado pelos depoimentos dos dirigentes
encarregados dos serviços técnicos especializados – a atitude colaborativa e criativa frente ao
desafio de erguer a refinaria de Petróleo.
Os laboratoristas, nós escolhíamos [...] parece que era praticamente só de Candeias e
eram os meninos que serviam café. Quem quebrava menos xícara estava apto a ser
candidato ao laboratório. Nós dávamos prioridade ao pessoal da região, por causa do
transporte. [...]
A implantação da mais moderna refinaria de petróleo do Brasil, com toda a
complexidade técnica e operacional que a envolveu, contou com a inestimável
participação dos trabalhadores baianos. Muitos entre eles eram nascidos na própria
região do Recôncavo e dedicados às atividades agrícolas, mas a possibilidade de um
emprego melhor e a consciência da importância do tipo de empreendimento que
estava sendo desenvolvido tornaram esses trabalhadores predispostos a um
aprendizado rápido e eficiente. (EUGÊNIO ANTONELLI. In PETROBRÁS, 2000,
p.76)

A vergonha do passado de escravidão imposta aos afrobrasileiros do Recôncavo não impediu
a recriação das identidades/identificações nem a recriação da própria geoistória açucareira
contextualizada aos desafios da modernização baiana.
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Figura 58 – Operário da Petrobrás

Acervo Pierre Verger. 1950 (?)
[...] os ajustes internos para a melhoria do desempenho e aumento da produção
exigiram do pessoal criatividade no aperfeiçoamento dos processos existentes, no
desenvolvimento de novos processos e na produção própria de equipamentos
necessários.
A conjunção desses fatores transformou a planta numa verdadeira escola de refino
de petróleo no Brasil. [...] (EUGÊNIO ANTONELLI. In MATTOS et all, 2000,
p.79)

Nestes dados apresentados – fotografias encontradas no acervo memorial de Amélia
Rodrigues e cruzados com outras referenciais (destacando-se alguns historiográficos) –
emerge uma intenção velada de visibilidade ou discurso dessas experiências da resistência
desses olhares ou práticas culturais açucareiras de trabalho e habitação efetiva desse território.

Encerramos nossa demonstração com mais duas imagens que, cruzadas com o memorial
analisado, sugerem a elucidação da resistência dos sujeitos das usinas.
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Figura 59 – Monumento da Usina Terra Nova no espaço escolar

Acervo Banguê. 2001.

Figura 60 – Representação da tradição nas práticas escolares

Acervo do Colégio Estadual Maria Teófila. 2002.

A zona açucareira parece transformar-se numa representação que encontra na memória social
das experiências de trabalho e convivência seu sentido contemporâneo. Embora seja plausível
a busca dos sujeitos das usinas nos espaços de usinas, a circularidade de suas práticas
determina-se como uma abrangência regional ou recorrência nos espaços do(s) Recôncavo(s)
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(COSTA PINTO, 1948; SANTOS, 1949; BRANDÃO, 1998), passível de desvelamento, o
que torna propícios estes indícios fotográficos.

Embora o território tenha sido transladado, as pessoas humanas permanecem aqui e acolá,
reconstruindo-o como práticas e representações que, por vezes se materializam em fotografias
com metáforas dessa dinâmica histórica. O sentido dessa “renitência do subdesenvolvimento”
(CASTRO In CAROSO, TAVARES e PEREIRA, 2011) ou configuração de acordo com as
aparências “de seus pobres” (PEDRÃO, 1998) propiciam um enfrentamento atual que se
expressa na demanda de sua narrativa pela ótica da crise, pois, jamais a opulência foi
majoritária ao modo de ser e viver dos sujeitos de sua construção/recriações.

Após a conquista das terras do entorno da Baía de Todos os Santos e, consequente
consolidação da produção açucareira implantada por interesses colonialistas, a primeira
grande crise do Recôncavo foi provocada pelas intervenções holandesas na região que,
disputando o controle da produção e comercio açúcar e ameaçados pelo domínio espanhol
sobre o império português, impuseram prejuízos e a evasão de boa parte dos produtores,
desencadeando, ainda, a concorrência das colônias antilhanas após efêmera estabilidade até
1654 (AZEVEDO, 1978; BRANDÃO, 1998; SCHWARTZ, 1995).

Novamente a crise rondou o Recôncavo, com o deslocamento de trabalhadores para as áreas
da nova economia mineradora que surgia no centro do território colonial português, no século
XVIII, vindo a se reestabelecer mediante uma primeira ação de incremento tecnológico e
planejamento da produção açucareira, assim como planejamento do próprio comércio, com a
criação da Mesa de Inspeção a partir de 1766, regulação de preços do açúcar e racionalização
do seu transporte (PINHO conforme AZEVEDO, 1978).

Durante o século dezenove, sem o controle político português, houve certa estabilidade dos
negócios do Recôncavo, favorecida pelas crises europeias que afastaram a concorrência da
produção antilhana e aumento do consumo de açúcar na Europa que fizeram crescer o volume
da exportação do açúcar brasileiro. Esse contexto favoreceu o Recôncavo e fez Santo Amaro
ascender a uma condição política bastante privilegiada, tanto na Província da Bahia, quanto
no âmbito do Império do Brasil, aumentando o poder dos engenhos e canaviais.
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Mas, a partir da década de 1870, a mais grave crise foi sentida no Recôncavo, tendo como
marco inicial as perdas de contingentes de trabalhadores do canavial (escravizados) que foram
mortos na Guerra do Paraguai (1865), seguindo-se outras baixas por contaminação em uma
epidemia de cólera em (1855). Completando o cenário de infortúnios, o restabelecimento da
concorrência antilhana no mercado internacional do açúcar, assim como as secas e pragas que
se sucederam a partir de 1885. O duro golpe na economia canavieira do Recôncavo, contudo,
motivou medidas governamentais como a criação da Escola Agrícola e dos Engenhos Centrais
como atenuantes, mas, nem mesmo assim se efetivou um desenvolvimento nos termos do que
se espera da região.

As usinas começaram a surgir, ainda no final do Império, em substituição aos engenhos. Desta
vez, foi a incapacidade de abastecimento do mercado do açúcar que deu continuidade aos
processos de crise que se estendeu nessa lógica de até o início da década de 1930. As usinas
impuseram novos processos tecnológicos como tentativas de reestruturação da capacidade de
fornecimento, principalmente com as chances de ampliação do mercado internacional nos
anos de duração da Primeira Guerra mundial, porém, mais uma vez sucumbiu o projeto de
desenvolvimento do Recôncavo, sob os efeitos da Crise de 1929, quando, além de certa
dificuldade de manutenção do preço do açúcar do Recôncavo no mercado internacional, uma
ascensão da produção açucareira em São Paulo instaurou a concorrência interna. Contudo, um
efêmero surto industrial se propagou na zona açucareira do Recôncavo, semeando usinas que,
logo sucumbiriam na década de 1950, diante do impacto da exploração do petróleo que impôs
o seu desequilívrio (AZEVEDO, 1959; COSTA PINTO, 1959).

Desde então, a diversidade/pluralidade do Recôncavo passou a ser vista como dualidade,
opondo-se a zona açucareira à do petróleo. Lívio Sanzone (2011) fez um levantamento
recente das memórias de São Francisco do Conde e, concluindo pela necessidade de
visualização do certo “contraponto” entre os sentidos açucareiros (associadas à tradição) e
petroleiros (associados à modernidade), sinaliza alguns lugares de memória das usinas, bem
como, analisa as relações entre memórias interclassistas, o que, nos parece suficientemente
indicativo do sentido de estruturação do silêncio dessas experiências dos sujeitos das usinas.
Açúcar e petróleo são associados com diferentes infraestruturas da memória.
O mundo do açúcar produz três conjuntos de memórias: aquele visto de
baixo, o de cima para baixo e o que decorre do ponto de vista do partido
comunista e seus porta-vozes. O primeiro tende a ser concentrado no
indivíduo, senão individualista. É a expressão de proletários iletrados como
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tais, sem uma consciência de classe, a qual temos de procurar nas
entrelinhas: um conglomerado de casos pessoais na maioria das vezes de
uma relação dual com um encarregado ou administrador. [...] o segundo
conjunto está relacionado aos ricos: eles têm um conjunto de memórias
bastante adocicadas muito bem estruturadas através de álbuns de família,
árvores genealógicas familiares, publicações de historiadores e antropólogos
locais (algumas de etnógrafos ou historiadores autodidatas), diversas
autobiografias ou romances nostálgicos “sobre o passado”. Memórias de
resistência coletiva podem ser encontradas nos artigos de O Momento, o
semanário comunista baiano para cortadores de cana e trabalhadores das
usinas, publicado entre o fim dos anos de 1950 e o começo da década de
1960 [...] (SANZONE, 2011, p.364-365)

Antes dessas conclusões, noticiou essa condição durante o levantamento das fontes e arquivos
da negritude na região de São Francisco do Conde:
Se excluirmos os funcionários da Petrobrás e seus dependentes e as
lideranças das duas maiores casas de candomblé, somente outro grupo bem
menor parece ter um projeto organizado ao redor da memória. Esse grupo é
formado por alguns representantes da pequena elite açucareira local, hoje
produtores de cana para a grande usina no município de Amélia Rodrigues,
sendo que os descendentes da grande elite já não moram mais na região. Seja
por motivos de negócios, seja por operar dentro da cultura cartorial
(sobretudo em torno da propriedade da terra), esse grupo guarda documentos
e saudosas lembranças de um passado pré Petrobrás. [...] Além da escassez
de materiais que lembrem de açúcar, há outro problema em relação à
qualidade daquilo que se lembra. Na região [...] tem sido criadas fortes
condições para que a cultura operária que se formou nos canaviais e na usina
seja esquecida, mantendo-se apenas as lembranças adoçadas da relação
senhores/trabalhadores. (SANZONE, 2005/2006, p.243).

A inspiração e o reforço dessas reflexões e informações justificam o esforço desta
demonstração da memória dos sujeitos das usinas em seu atual movimento. A situação que se
coloca na atualidade é que, enquanto a nostalgia de um passado glorioso justifica certa
afirmação da memória histórica dos proprietários das terras na zona canavieira/açucareira, o
silêncio e a invisibilidade justificam a dispersão ou simulacro da memória dos trabalhadores
do açúcar que, enfim, nos conduz ao lugar de um mal estar que determina essa condição da
subjetividade contemporânea do Recôncavo como um todo: a memória da escravidão. Neste
ponto reiteramos a recomendação de Paul Gilroy de que essa memória não pode ser passada
adiante, sob pena de não encontrarmos as possibilidades dessa região geoistórica que
mediante essa ambiguidade se constitui e ressignifica historicamente.
Se a memória se constitui como prescrição, o seu enquadramento possibilita sua transposição
em matéria prima da história.

118

4 OS HOMENS/MULLHERES DAS USINAS: MEMÓRIA, HISTÓRIA E
PLURALIDADE CULTURAL DO RECÔNCAVO AÇUCAREIRO
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4.1 Um lugar de memória para uma comunidade de experiências na diferença brasileira
“Quem construiu Tebas, a das sete portas?
Nos livros vem o nome dos reis,
Mas foram os reis que transportaram as pedras?
Babilônia, tantas vezes destruída,
Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas
Da Lima Dourada moravam seus obreiros?
No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde
Foram os seus pedreiros? [...]
Tantas histórias
Quantas perguntas
(Bertold Brecht)

Prescreve-se como traço da educação brasileira, a valorização das singularidades dos modos
de ser e fazer inspirativos ao conhecimento, o que se traduz, na Bahia, como interesses de
resgate da tradição como contribuição ao ensino e aprendizagem significativos, de relevância
cultural popular que possibilite uma educação escolar plural ou acessível a todos.

O diálogo, portanto, é uma demanda do conhecimento na atualidade e desafia a construção de
processos escolares mais receptivos às interpelações tradicionais. Outros saberes desafiam o
desejo de autonomia tecnológica brasileira, pois, não somente nos centros acadêmicos ou na
perspectiva científica ocidental se desenvolvem soluções aos problemas humanos. Neste
intuito, um questionamento da fotografia nos parece viável neste contexto, por se tratar de
uma forma de expressão que aponta para essa dupla possibilidade: a tradição na forma da
memória e a tecnologia, na produção de suas imagens e facilitação de utilização das mesmas
como recurso à compreensão do mundo, principalmente do ponto de vista da temporalidade.
Interessam ambos os processos à prática escolar, que nos chama a atenção para a
disponibilidade fotográfica.

A fotografia já nos acompanha cotidianamente desde a segunda metade do século XX e de
forma tão ostensiva que parece natural a sua participação nos processos da informação e
documentações pessoais. Nessas utilizações surge o sentido de memória que torna a fotografia
em relíquias especiais, visto que assumem o papel de armazenamento simbólico das
experiências vividas, assim como instrumento de lembrança do passado dessas vivências.
Mas, atualmente, um novo papel surge com as técnicas digitais de produção fotográfica que
possibilita mais efetivamente o registro. É possível que todos, com muito poucas exceções
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produzam seus próprios registros ou relíquias e tenham, em contrapartida, amplas
possibilidades de armazenamento e controle das visibilidades desejadas a partir dos recursos
eletrônicos/digitais. Isto torna a fotografia radicalmente pedagógica, dada a sua inscrição no
campo da memória frente a essa possibilidade de reversão histórica, já que a fotográfica é um
registro – portanto, também documento material.

Isto nos coloca diante da possibilidade de leituras outras da realidade vivida ou experiências
sociais fomentadas por uma memória mais radicalizada, contudo, diferente do que estamos
habituados a pensar. Os apelos de lembrança e as possibilidades de memória que se
radicalizam na fotografia digital da atualidade, desafiam a repensar essas possibilidades de
inclusão social e efetiva democratização dos processos educativos da memória social a partir
de cruzamentos das narrativas como transposição mais espontânea das memórias em
expressões de história. Estas são algumas das compreensões elaboradas pela pesquisa em que
analisamos os sentidos e intenções de uma memória do homem das usinas a partir dos
indícios fotográficos – portanto discursivos dessa objetividade – na comemoração do
cinquentenário da cidade de Amélia Rodrigues.

A problematização de um sentido de resistência do homem das usinas no Memorial do
Cinquentenário de Amélia Rodrigues, conduzindo aos indícios da pluralidade cultural
desvelou uma possibilidade de construção discursiva histórica/memorial que nos inspira ao
avanço das possibilidades dialógicas da diferença do Recôncavo – atualmente uma
comunidade de experiências – ao menos no contexto da educação baiana. Uma vez que a
diferença incide como obstáculo ou incompreensão das possibilidades emancipatórias dessas
populações/comunidades ou territórios, outrora vistos como pretensa síntese regional
(SANTOS, 1959; HALL, 2002).

A análise e apresentação desses dados conduziram ao prisma dos sujeitos do acervo memorial
abordado e suas estratégias de sublimação das vicissitudes dos territórios de usinas ou
resistência velada ao adoçamento da desigualdade social – naturalização da discriminação
negra que a caracteriza. As séries fotográficas recortadas do memorial do Cinquentenário de
Amélia Rodrigues narram a diferença do homem das usinas em meio aos enquadramentos
históricos da cidade em termos de espaços, monumentos, valores e sujeitos – sentidos velados
e implícitos no acervo levantado que explicitamos como discurso/projeto social inspirado na
relação com a temporalidade num prisma de lembrança. O estudo desvela um modo de
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lembrar inspirativo à inovação das práticas pedagógicas em suas demandas de conhecimento
histórico, mas, inspirando-se na memória ou a partir dos lugares de memória estabelecidos em
construções fotográficas. Por outro lado isto parece, ainda, validar os olhares da base social,
dando visibilidade aos trabalhadores ou subalternizados das localidades sociais, como é o caso
aqui estudado – o homem das usinas em seu ponto de vista.

De acordo com isto, tecemos algumas noções significativas dos indícios discursivos da
pluralidade cultural do Recôncavo açucareiro expresso nas memórias do homem das usinas
como uma versão (foto)gráfica. Os impasses dessa narrativa, sendo transpostos pela
linguagem fotográfica, configuram uma história sem palavras.

O ponto de vista dos sujeitos das usinas, apresentado como indícios dos dados analisados
neste trabalho instaura enquadramentos da relação histórica entre as fábricas de açúcar e a
formação de novos pequenos centros urbanos, assim como a condição monumental desse
território que abrange os espaços das usinas, engenhos ou fazendas de açúcar que constitui
uma zona canavieira abrangendo terras dos municípios atuais de Amélia Rodrigues, Santo
Amaro da Purificação, São Sebastião do Passé e Terra Nova, na atualidade, assim como, em
outros enquadramentos, encontramos os referentes das comemorações relacionadas às práticas
cotidianas que, enfim, se traduzem como processos educacionais de resistência à
expropriação/desterritorialização dessas comunidades.

Algumas constatações são inevitáveis nesta abordagem: em primeiro lugar o fato de que a
última usina em funcionamento na região está no território atual de Amélia Rodrigues (a
Usina Aliança). Em segundo lugar, tanto Amélia Rodrigues quanto Terra Nova são,
atualmente, territórios municipais inscritos politicamente fora da área considerada como
Recôncavo, conforme a política administrativa dos territórios de identidade da Bahia – a
primeira, referência da última usina ativa e maior extensão do canavial; a segunda, cidade que
se ergueu sobre o próprio espaço de uma usina.

Inicialmente, as séries recortadas do acervo fotográfico que integra o memorial de Amélia
Rodrigues narram a formação de duas cidades que taticamente concretizaram o ideal de
emancipação dessas comunidades das usinas na década de 1950 em relação ao predomínio
político de Santo Amaro. Contudo ressalta-se o detalhe desse conflito ter tido pouca
visibilidade nessa narratividade decorrente do enquadramento como visualidade de
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acontecimentos e experiências. Ocorrendo, ao contrário, uma intensa colaboração na
identificação de arquivos e documentos testemunhas da emancipação de Amélia Rodrigues,
isso induz a pensar que teria havido uma mudança de atitude dos santoamarenses em relação
ao ressentimento do desmembramento desses territórios/distritos de localização das usinas
que reduziu a força política e econômica da cidade histórica do açúcar baiano.

A associação de dados de outros acervos de pesquisadores autodidatas do Recôncavo na
composição desse memorial nos induz a pensar que os efeitos fotográficos teriam produzido
um efeito de rememoração dos próprios pesquisadores como justificativa dessa inédita
colaboração que envolveu amelienses e santoamarenses. Devemos considerar, ainda, a
composição dessa equipe de trabalho e sua formação espontânea como um convencimento
implícito e um compromisso tácito em que esses mesmos sujeitos como diaspóricos em
relação aos espaços do Recôncavo açucareiro teriam se percebido participantes dessa
comunidade de experiência e, daí, o motivo de sua colaboração como sua própria
rememoração. A disponibilização documental que se verifica nas origens dos acervos ou
coleções documentais que compuseram o memorial de Amélia Rodrigues demonstra uma
superação das atitudes de restrições localistas em colaboração informacional e parcerias de
pesquisa para além dessas determinações intermunicipais.

As caracterizações dessas colaborações/aproximações dão uma noção da consistência das
motivações de rememoração ou identificação desses sujeitos com as memórias das
comunidades das usinas.

Podemos afirmar que Viraldo Ribeiro e Alberto Valente representam uma parcela de
participantes dessa comunidade de experiências sobre as usinas do Recôncavo açucareiro,
típica das condições de dupla inscrição enquanto morador da cidade de Salvador e do
Recôncavo ao mesmo tempo. Enquanto suas atividades profissionais se concentram em
Salvador, o lazer os mantém vinculados ao Recôncavo. Certamente, dos passeios e
caminhadas nos espaços simbólicos da usina que existiu na cidade – Terra Nova – surgiu a
inspiração dos projetos “Banguê” (que resultou na revista eletrônica) e “Recuperação dos
engenhos” (materialização de um registro fotográfico). Esses dois projetos de iniciativa de
Viraldo Ribeiro expressam o interesse particular de preservação desses lugares de engenhos
como monumentos, mas, foi o registro fotográfico que se constituiu como alternativa – lugar
de memória desses domínios comunitários da atual cidade de Terra Nova. O foco de sua
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abordagem nos conduz para além dos monumentos arquitetônicos, criando a visibilidade das
comemorações e outras práticas do cotidiano local.

A semelhança da forma desse trabalho com o memorial de Amélia Rodrigues indica um
sentido de inspiração (que nos pareceu apenas implícita), especialmente pela centralidade da
forma fotográfica nesta construção monumental. Tanto os procedimentos de coleta em
arquivos de terceiros quanto a produção autoral de enquadramentos da atualidade os dois
lugares de memória em termos de espaços, equipamentos e construções foram empreendidos.
Essa frente de trabalho de construção memorial das experiências dos homens e mulheres das
usinas que privilegia a fotografia emergiu nessas ações ou iniciativas de rememoração e
narratividade em Terra Nova, coincidiu em certa culminância nas práticas dessa construção da
memória dos cinquenta anos de emancipação política de Amélia Rodrigues, dinamizando uma
cultura visual implícita que resulta, enfim, numa documentação fotográfica da cidade mediada
pelos sistemas da comunicação eletrônica da internet.

Se, a memória de Terra Nova parece documentar-se mediante a proposição em caráter social
representada pelo sitio “Banguê”, a via que parece delinear-se em Amélia Rodrigues é uma
ação contraditória ou dialética da administração municipal em que as prescrições políticas de
construção memorial são implicitamente confrontadas com práticas ou subjetividades
resistentes. Neste sentido, a própria construção do sitio “Informe-se”10 torna-se elucidativa
desse paradoxo em que uma memória subalterna ou expressos das práticas populares se
sobressaem, mesmo como entrelinhas, nos discursos de tentativas de atendimento às
prescrições de narrativa histórica, ou seja, estabelecimento de linearidade e padronização das
expressões e sentidos das identidades.

Entendemos, ainda, que o “Banguê” se projeta para o campo da memória como lembrança do
passado, enquanto o “Informe-se” constitui narrativas do presente com intenção futurológica
– aquele comunica valores, este registra ações – e nestas, o conflito. Embora a forma
fotográfica seja recorrente nos dois casos e apresente as possibilidades discursivas, essa
disponibilidade não significa em fechamento de um modelo, podendo-se investir em diversas
outras expressões/formatações, visto que, parece ser a lógica fotográfica, a reversão das
formas discursivas em visibilidades conflitantes e confrontadoras da realidade. Isto deve nos
10

Ver: http://www.informe-seamelia.blogspot.com/
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impulsionar ao investimento de expressões plurais dessa necessária atualização dos lugares de
memória do Recôncavo histórico.

Essa analogia dos modelos discursivos da(s) cidade(s) – memória ou história – opõe os
interesses de controle político à narratividade como espontaneidade das adesões individuais às
lembranças sociais, mas, como outra contradição desses resultados, um modelo e outro se
contêm as possibilidades de efetivação de uma condição de abertura, mediante a linguagem
fotográfica que impede o fechamento da verdade sobre as práticas ou experiências sociais.
(BENJAMIN, 1993; BARTHES, 1980).

Uma segunda frente de trabalho desta construção que depreendemos dos registros analisados
estabeleceu-se nas interações com os acervos de Alberto Valente e Zilda Paim os quais
remetem a incursões desse levantamento espontâneo nos acervos de instituições públicas de
Santo Amaro e Salvador. A variedade documental advinda dessas coleções particulares
demonstra a tendência arquivística dessas experiências. Enquanto Zilda Paim, por um lado, se
aproxima do modelo de Viraldo Ribeiro com o tom poético de suas narrativas, o faz a partir
da escrita. Alberto Valente por sua vez, assemelha-se ao projeto Banguê na vinculação
localizada de seu acervo, assim como a facilitação do acesso às informações sistematizadas,
contudo, o autodidatismo, em Valente evolui para a o sentido de efetividade sistemática. A
relevância do acervo de Alberto Valente define-se na variedade e raridade dos documentos e a
possibilidade instrutiva de seu armazenamento ou manutenção, além da especialização
temática das usinas do Recôncavo baiano.

Enfim, as memórias dos homens e mulheres das usinas expressam o ponto de vista do
cotidiano e das relações de convivência nas comunidades do passado recente das usinas
comparados à atual condição de sua mudança em comunidades municipais recriadas em meio
às práticas de resistência à desterritorialização comum e cotidiana aos processos culturais de
comunidades inscritas na diáspora africana como é o caso em discussão.

Fator de evocação de lembranças e narratividade silenciosa em ebulição que logo se
transforma em narração oral e que, portanto, pode também ser escrita conforme observam
Walter Benjamin (1993) sobre a demanda da legenda fotográfica e como ensina Boris Kossoy
(2002) sobre a compreensão e descrição das tramas da memória fotográfica entre a realidade e
a ficção que estabelece – um jogo interpretativo entre o fotógrafo e seus enquadramentos
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(recortes da realidade vivida) e o observador para elucidação de intenções e representações
sociais por parte do leitor crítico ou observador que realiza pesquisa social a partir da fonte
fotográfica.

Os dados que se desvelaram na pesquisa sobre a experiência dos homens e mulheres das
comunidades das usinas que emergiram na segunda metade do século XX com o afã da
emancipação política e o desenvolvimento econômico, evidenciaram sentidos que, para além
da pobreza das condições de existência humana ou do subdesenvolvimento econômico que
limita as possibilidades de produção material, esses sujeitos constituem uma comunidade de
experiências que, a partir da memória, determinam a atual forma da territorialização. Se não
podemos nos referir a uma região geograficamente coerente como essa noção de articulação
açucareira nos contornos atuais do Recôncavo, a vida das usinas ou legados históricos dos
engenhos colonialistas permanece na memória dos homens e mulheres que, como egressos
dessas comunidades de usinas, como um passado recente, constituindo uma territorialização
simbólica que resiste como um discurso de múltiplo pertencimento territorial nas localidades
de sua passagem imediata, assim como, desses espaços representativos de seu passado
comum.

Isto contraria o sentido de universalidade das pretensões históricas em relação às narrativas,
ao contrário dos sentidos de memória que primam pelas experiências.

Os tempos e espaços concretos das vivências desses sujeitos do mundo do açúcar parecendo
esbarrar no impasse da descrição padronizada instauram a insatisfação perante as omissões e
lapsos em relação aos múltiplos protagonismos ou à relatividade das realizações, nos fazendo
pensar o seu duplo sentido narrativo ou a possibilidade de apresentação de tramas diversas ou
verossímeis como uma demanda e ao mesmo tempo um desafio somente possível mediante a
transgressão.

Portanto, superando a monorreferencialidade da narrativa histórica convencional, as memórias
dos sujeitos das usinas, constituindo a contemporaneidade do Recôncavo açucareiro, desafia a
própria ressignificação da relação memória/história na efetivação de olhares múltiplos como
possibilidade de compreensão e descrição das experiências diaspóricas da modernidade.
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Os recortes temáticos que constituem as séries apresentadas nesta análise fotográfica sobre
indícios de uma memória velada da comunidade de experiências do cotidiano das usinas do
Recôncavo açucareiro, representam esse dilema em que as possibilidades de uma história
plural das cidades se limitam as prescrições de suposta cientificidade monorreferencial e
universalista nas composições narrativas/descritivas/compreensivas. A noção de uma
memória meramente ritual e mítica – como presentificação da temporalidade – ou de uma
história meramente como análise acadêmica, limitando a dialógica das experiências, reifica a
discriminação. A compreensão dessas possibilidades expressivas da múltipla temporalização
das experiências dos sujeitos das usinas, expressas nesses recortes indiciários do memorial
comemorativo da cidade de Amélia Rodrigues tornou-se propícia a essa compreensão das
possibilidades

da

própria

compreensão

de possibilidades dialógicas/inclusivas do

conhecimento histórico mediado pela linguagem fotográfica – um sentido que já havia se
evidenciado entre os dados de análise da expressão pluricultural do currículo da Escola Maria
Teófila.

Embora outras imagens mais coerentes com a noção de uma estética comemorativa da
emancipação da cidade existam nos enquadramentos desse memorial, a ênfase dessa diferença
nos chamou a atenção para o sentido velado de uma luta ou resistência.

Mais como testemunhos que expressões artísticas, essas imagens sinalizam intenções de
demonstração de uma realidade que tem sido pensada como ameaçadora e incoerente com a
modernidade, mas ao contrário, é a sua outra face e, embora sejamos motivados a apresentar
justificativas de sua reversão de acordo com os valores vigentes ou prescritos como modelo
civilizatório imposto pelo colonialismo que determinou a existência do Recôncavo e sua
síntese açucareira que se dissipa na atualidade, descobriremos com perplexidade a
necessidade oposta de sua humanização a partir dessas experiências. Nisto consiste a
diferença, ou seja, as condições opostas ao discurso dominante da construção geográfica do
Recôncavo, vinculado ao estatuto da propriedade privada do colonialismo que historicamente
o constituiu como território. Como não há território sem humanidade, nem houve o consenso
de intenções no colonialismo, antes, devamos considerar uma diversidade de práticas
convergentes em seus objetivos, a resistência dos trabalhadores/moradores efetivos desse
território constitui-se como um foco importante dos olhares a suas contradições, pois, embora
excluídos da propriedade formal da terra, a ocupação desses espaços em que se
desenvolveram as usinas por comunidades de trabalhadores afro/índio/descendentes constitui
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referências outras determinantes de significados existenciais voltados para a organização
social, como surge nessas metáforas.

As narrativas sem palavras – (foto)gráficas – implícitas ao Memorial do Cinquentenário de
Amélia Rodrigues e suas mensagens/senhas sobre as experiências dos sujeitos egressos das
comunidades das usinas do Recôncavo açucareiro instauram a diferença brasileira dessa
geohistória como uma demanda de investimento educacional de outras linguagens e
visibilidades expressivos da história múltipla desse território que, segundo Gilroy (2001)
constitui-se como espaço singular das experiências ou memórias do escravismo colonial
moderno – portanto imerso em conhecimentos outros desses sujeitos resistentes.

A inscrição histórica de um Recôncavo açucareiro físico ou regional parece passar na
temporalidade das determinações políticas e econômicas do entorno da Baía de Todos os
Santos ou na abrangência histórica/geográfica do Estado da Bahia, enquanto sua dimensão
humana permanece desafiando a compreensão das possibilidades de sua realização histórica
em termos de desenvolvimento e emancipação.

A dupla marca da escravidão que identifica as relações sociais do Recôncavo histórico
açucareiro aponta um dilema das consciências segundo o qual, explicitar as estratégias da
exploração extrema da força de trabalho é, ao mesmo tempo vergonhosa, mas, reiteração
histórica. Por outro lado a possibilidade de circularidade cultural associada à de circulação
territorial, permitindo certo equilíbrio dessas condições de escape à palperização, mantém a
ambiguidade histórica.

Também nos parece que o choque de valores entre os olhares colonialista e subalternizado do
Recôncavo contribui nesse paradoxo, pois, ao prescindir da posse dessas terras ou outras
riquezas materiais, os trabalhadores do Recôncavo estabeleceram significados outros que
repercutem em soluções imediatas. Mas, o acordo e a esperança como componentes dos
valores culturais açucareiros, parece entrarem em colapso na atualidade em que a
massificação do consumo tornou-se pontual. À revelia das demandas humanas de sua própria
fundação, projetam-se, no Recôncavo contemporâneo ideais de um desenvolvimento gestado
no contexto da versão de modernidade em que os valores econômicos se sobrepõem aos
humanos e o sentido da cidade se inverte para as demandas de uma industrialização que há
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cinquenta anos faltou ao encontro dessa(s) sociedade(s), sucumbindo na priorização da
exploração do petróleo em detrimento do açúcar.

Contrariando essas evidências do desejo de cidades humanas nos ideais de reconstrução do
homem das usinas, o discurso histórico que se pretende como predominante têm em si a
contradição dos valores do consumismo capitalista, segundo o qual a exploração e a
concorrência impõem-se como base das relações e existências. Compreendemos que, de
acordo com esses valores, embora deseje os benefícios materiais da cultura capitalista que se
afirma em escala planetária, os sujeitos das usinas não desistiram da solidariedade como
valor. E, mesmo que não possa afirmá-la em seu cotidiano ressignificado, resiste nos campos
da memória mediante festas e comemorações de suas realizações, entre as quais se destacam
as construções da cidade e da escola.

4.2 Dados para outras narrativas da contemporaneidade do Recôncavo açucareiro

Os dados evidenciados na pesquisa sinalizam possibilidades de dialógicas de construções
históricas narrativas das cidades egressas do Recôncavo açucareiro, aqui descritas em seus
dilemas ou hesitações quanto às memórias da experiência de ascensão das usinas de açúcar
que possibilitaram as suas construções, de acordo com protagonismos outros divergentes do
colonialismo e os desdobramentos patrimonialistas e oligárquicos de suas inscrições
histórica/culturais. Se entendermos que à emancipação política não correspondeu,
necessariamente, uma emancipação cultural dos discursos de dominação determinantes das
estratégias de uma elite social afirmada por esse privilégio de controle do território e das
pessoas que nele trabalham e habitam, o modelo de construção histórica sempre associado a
sua expansão geográfica, sempre nos remeterá a esse lugar comum de subalternidade, visto
que a consciência de desapropriação ou desterritorialização somente será reiterada.

Os indícios fotográficos depreendidos dos enquadramentos das práticas de trabalho e
comemorações implícitos no Memorial do Cinquentenário, demandado o cruzamento de suas
metáforas com os registros possíveis dos arquivos documentais e tornando possível uma
subversão do olhar corrente sobre as possibilidades dessa história, desvelam textualidades e
linguagens outras que nos desafiam. O memorial do Cinquentenário de Amélia Rodrigues,
neste sentido, foi apenas um sinalizador dessas possibilidades, considerando-se os conflitos
discursivos de sua construção em relação à narrativa que se pretendia oficializar com

129

comprovações. Mesmo a historiografia baiana já contem produções suficientes à superação
dessas limitações narrativas em torno de suposto heroísmo português de conquista da terra e
implantação do negócio do açúcar, contra a contundente invisibilidade das ações dos
trabalhadores/habitantes efetivos como sujeitos dessa história (COSTA PINTO, 1948;
SCHWARTZ, 1995; BRANDÃO, 1998), de acordo com as vicissitudes dos negócios e
interesses colonialistas.

As narrativas a seguir, constituem conjecturas propositivas de olhares libertados dessa suposta
uniformidade, visto que delas se depreendem as singularidades convergentes nesses projetos
de territorialização das comunidades das usinas de açúcar da “Cidade herói de Santo Amaro
da Purificação” (PEDREIRA, 1969).

O lugar que se afirmou com o nome de Lapa, foi ponto de passagem de boiadeiros e tropeiros
em suas trajetórias entre o Sertão e o Recôncavo. As circunstâncias de anonimato do
construtor da Capela de taipa para abrigo da imagem de “Nossa Senhora da Lapa”, por volta
de 1702, denotam a intensa circulação de pessoas no local e as vicissitudes de suas expressões
no contexto do Recôncavo. Ao contrário do que afirma Schwartz, nem todas as capelas do
mundo do açúcar surgiram dos engenhos senhoriais, pois, a capela da Lapa parece afirmar-se
como monumento às pessoas comuns, na aventura do colonialismo no Brasil. A Lapa (que em
1936 passou à condição de Distrito de Traripe) não era engenho ou fazenda, mas, local de
passagens e paradas de viajantes – tropeiros em sua maioria – onde se fundou uma capela e
logo se formou um pequeno povoado que passou ao controle administrativo da Paróquia de
Nossa Senhora de Oliveira dos Campinhos, a partir de 1718.

11

A trajetória do Distrito de Traripe, contudo esteve muito estreitamente relacionada com outros
distritos que na época da emancipação convergiram politicamente neste local. São Bento de
Inhatá e Mata da Aliança, distritos mais antigos na história de Santo Amaro – lugar de
engenhos – passaram a compor o novo município que teve como sede Traripe que se afirmou
politicamente pela sua relação com a rodovia Bahia – Feira, atualmente, Rodovia BR 324. A
partir do Plano Rodoviário, efetivado em 1918, o povoado da Lapa assumiu um dinamismo
11

A Paróquia de Nossa Senhora da Oliveira de Campinhos foi criada pelo Alvará Régio de 11 de abril de 1718,
sendo inaugurada em 1º. De novembro, quando seu vigário, o Padre Antonio Moreira Teles celebrou a primeira
missa. A igreja deu origem ao povoado de Campinhos no século XVIII, mas, a sua origem, no lugar que se
chamava Marapé, como capela da paróquia de Nossa Senhora da Purificação, antecedeu a 1660. Essas
informações, contudo precisam ser confirmadas nos registros.
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histórico compatível com a nova regionalização dos negócios do próprio Estado da Bahia em
sua ligação direta entre Salvador e o interior. Antes de Feira de Santana, o Distrito de Traripe
cumpriu o seu papel como entreposto avançado na margem dessa via de trânsito. Assim se
explica o significativo desenvolvimento do antigo povoado da Lapa, de sua condição
periférica a centro de convergência desses lugares de fazendas de açúcar e fumo – centro
urbano de disponibilização de serviços públicos entre os quais se destacou a educação escolar.
Nas memórias da emancipação da Lapa/Traripe, não somente as festas e lazeres se
destacaram, mas, principalmente suas escolas de formação primárias e a esperança de
progresso construída por suas professoras.

Quanto a Conceição do Jacuípe, pouco está evidente do seu passado colonial. Os relatos na
localidade citam a existência de uma casa comercial no local conhecido como Baixa do
Jacuípe em 1898 – indicativo do povoado que lá se desenvolveu. Por volta de 1914 a feira que
se fortaleceu com a comercialização de produtos, mas, principalmente com a presença de
violeiros, pandeiristas e tocadores de berimbau criou a demanda dessa localidade avançada da
fronteira interior de Santo Amaro como distrito. O nome Berimbau, segundo a tradição oral,
que passou a ser oficial do lugar no século XX resultando da menção dessa feira do berimbau
em uma trova de cantadores que teria se popularizado na região.

É interessante notar essa semelhança histórica da trajetória de Berimbau, assim como da Lapa,
associada às atividades populares da feira e da fé nos lugares de passagem e fronteiras do
Recôncavo açucareiro. O final dos anos 1800 representou um momento de transformação
dessas freguesias em povoados, com a instalação de feiras regulares e devidamente
autorizadas para funcionarem em dias determinados da semana. O movimento em direção da
autonomia que viria no século XX expressou, contudo, o dinamismo da produção do fumo
neste momento da economia do Recôncavo, diversificando, os itinerários (caminhos e
estradas) de produções simultâneas e subsidiárias ao açúcar do massapé.

Sobre as cidades que emergiram dos engenhos do massapê, a diversidade de fontes utilizadas
em outros estudos disponibiliza as histórias desses locais como Terra Nova e Teodoro
Sampaio. Os relatos sobre a cidade de Terra Nova têm sido mais recorrentes à usina que
existiu ao longo do século XX, contrastando com a riqueza de detalhes das fontes do seu
passado colonial – pertencimento à Freguesia de São Pedro e Rio Fundo conforme o texto a
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seguir, de autoria do Vigário Manoel Lobo de Souza, descrevendo o lugar, detalhadamente, ao
arcebispado da Bahia.
Foi esta Freguesia ereta no ano de 1718, desmembrada da freguesia de Nossa senhora
do Monte e da Nossa Senhora da Purificação da vila de Santo Amaro. Esta sita em um
lugar fúnebre, e falto de águas. Parte com sete Freguesias: pela Sergipe do Conde e
Nossa Senhora da Purificação da Vila de Santo Amaro, no sul; e pela parte Norte com
a Freguesia do Espírito Santo de Inhambupe de Cima e a de S. José de Itapororocas; e
pela parte do Este com a de N. Senhora de Oliveira dos Campinhos. (pelo Leste com
São Sebastião das Cabaceiras do Passé e com N. Senhora do Monte do Recôncavo).
Tem de comprida seis léguas e de longo cinco, distante da cidade da Bahia dezesseis
léguas.
Tem 474 fogos com 4.252 almas, das quais a maior parte escravos; destes 3319 são de
confissão e comunhão e 433 só de confissão.
Tem esta freguesia sete capelas anexas a saber: a de Santo Antonio, S. Gonçalo do
Camorogipe, Nossa Senhora do Bom Jardim, S. Pedro, Nossa Senhora de Brotas,
Nossa senhora do Amparo, Nossa Senhora do Rosário, S. Caetano das Religiosas do
Patriarca São Bento. [...]
Tem esta Freguesia quinze engenhos a saber: correndo o rum Sul a Norte os seguintes:
o engenho Buraco, por este passa o Rio Fundo; e em distância de duas quartas de meia
légua, e do Pandalonga; e distante destes três quartas de meia légua e de Santo
Antonio; e em distância deste um quarto de meia légua, o do Pernagoá, junto a este
engenho está situada a igreja da Matriz; e distante meia légua, o Engenho Terra Nova;
e distante deste um quarto de légua, o do Aramaré pelo qual passa o rio Pojuca;
distante deste meia légua, o do Papagaio; e na distância de uma légua o do
Camorogipe, pelo qual passa o rio Camorogipe e lhe dá o nome; e distante deste uma
légua o do Jacu; e distante deste uma légua, o do Bom Jardim por onde passa o rio
Camorogipe. E desta Matriz correndo neste distrito de Leste a Este estão os seguintes:
em distância de meia légua, o engenho Brito por onde passa o rio das Pedras; o do
Jacuipe unido a ele e por ambos passa o rio Jacuipe e dá nome a este; e distante deste
meia légua o do SAn Pedro por onde passa o também o rio Jacuipe; e distante deste
meia légua e do Inhatá das religiosas do Patriarca de São Bento; e na distância de uma
légua deste o de Nossa Senhora das Brotas. (ARQUIVO PÚBLICO – GUIA DE
SECÇÃO COLONIAL E PROVINCIAL. Livro 609, p.90 – 93).

Os relatos de formação da cidade de Terra Nova apontam para o desenvolvimento do povoado
existentes nas terras das fazendas das famílias Paiva Luna (aonde se chamava Terra Nova de
Pojuca) e a parte da fazenda dos Pacheco que se chamava, simplesmente, Terra Nova. Na
década de 1950, o lugar passou a se chamar Terra Boa, na categoria de distrito de Santo
Amaro, contando com uma feira e a usina. As memórias do tempo da usina parecem ofuscar
as existências de Jacu e Rio Fundo – distritos atuais – como lugares mais antigos de Terra
Nova. A similaridade desse processo histórico com o da cidade de Amélia Rodrigues diverge
nesse silêncio da primordialidade – enquanto as memórias de fundação da cidade de Amélia
Rodrigues são recorrentes à antiguidade de São Bento de Inhatá, de certa forma ignorando o
dinamismo contemporâneo da Lapa, em Terra nova, ao contrário, o passado primordial de Rio
Fundo e Jacu foram preteridos pelo dinamismo da usina que (re)nomeou ou talvez,
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ressignificou a cidade. O simbolismo da usina é central da cultura local, desdobrando-se em
lugares de memória como: a Associação de trabalhadores; escolas, a ferrovia e a feira.

No caso de Teodoro Sampaio, a fazenda Catuiçara e a Capela de Nossa Senhora da Ajuda do
Bom Jardim representam o inicio de sua trajetória. Em 1718, a existência dessa capela
determinou o povoamento do lugar conforme citação de documento anteriormente. Embora
exista farta documentação sobre as usinas do lugar, no século XIX, sua trajetória social,
contudo parece ainda por ser revista nesses arquivos. A primeira usina baiana, instalada neste
antigo lugar de Santo Amaro, representou o poder dos senhores de engenho da região, mas,
também, as contradições de um momento de grave crise do açúcar do Recôncavo em
particular e da agricultura baiana de modo geral, entre suas bases tradicionais e processos
artesanais das produções dos engenhos. Um pedido de autorização para funcionamento da
feira de Aramaré, em 1819, demonstra o dinamismo econômico de seus engenhos e fazendas
de açúcar na economia santamarense, o que justifica a instalação do Engenho Central em
1880 e, posteriormente da Usina Bom Sucesso.12

Por outro lado, o indicativo do seu topônimo instala a questão das identificações
negro/brasileiras do Recôncavo açucareiro do século XX, pois, a representação do intelectual
negro/mestiço, afirma-se, de forma intrigante, no lugar de maior expressão dos senhores de
engenho. Certamente alguns sentidos importantes se desvelam nesse silêncio das memórias do
lugar, entre o simbolismo de Teodoro Sampaio e os engenhos e senhores de sua história
imperial.

Por fim, a história de Santo Amaro é consenso dos relatos de sua elevação cultural e poder
econômico nas memórias do Recôncavo açucareiro. Os canaviais, usinas e engenhos de seu
território despertam a nostalgia de um passado de colonização portuguesa e Império do Brasil,
determinantes das contradições e paradoxos de sua história. Os depoimentos cotidianos desta
memória viva, apontando a diversidade de expressões e a multiplicidade de referências,
desvelam silêncios e lacunas das identificações desta polifonia da “dor e da alegria” (Mattos:
2002) desses
12

sujeitos históricos de seus canaviais e usinas, nesta contemporaneidade

Sobre este aspecto da história de Teodoro Sampaio deve ser consultado o trabalho de El Soo Pang, analisando
as vicissitudes do grupo familiar Costa Pinto na economia baiana do final do século XIX e as tentativas de
renovação dos processos de produção açucareira no Recôncavo. O livro: “o Engenho Central do Bom Jardim:
alguns aspectos de sua história (1875 – 1891)”, contém farta referência documentação em seus anexos.
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emblemática de tradições brasileiras. Entre supostas glórias do passado colonialista açucareiro
e os descaminhos civilizacionais da contemporaneidade, oscila a memória social, como
podemos observar no confronto das fontes apresentadas neste trabalho e o discurso de
Pedreira (1977):
Com a libertação dos braços escravos sofreu a indústria sacharina grande abalo, e
desmancho no trabalho, ainda não restabelecido. Todavia tem-se ultimamente
reerguido, nem só com o estabelecimento de engenhos centrais como com o de
fábricas na cidade, levantadas por associações para a fabricação de alcoólicos. A
uberdade de seus terrenos garante a Santo Amaro um grande futuro logo que tiverem
passado os resultados dáquelle grande golpe, aliás necessário. Santo Amaro originou13
se dos primeiros tempos da colonização [...] (IDEM, p.204) .

Nas origens de Santo Amaro figuram as Paróquias e Freguesias em ações colonialistas que
resultaram na paisagem canavieira, e patrimônio arquitetônico barroco, mas, principalmente a
construção de sua vigorosa comunidade afrobrasileira como fruição histórica contemporânea.
Ressaltando a diversidade da região, seus desdobramentos paisagísticos construídos, bem
como certa divisão regionalizada do trabalho no seu interior como especializações das
atividades de produção e destacando o lugar do açúcar, corrobora Brandão (1998): “a cana
ocupava o âmago da região – em torno dos núcleos de Santo Amaro e São Francisco do
Conde” (IBIDEM, p.32).

O desmembramento territorial de Santo Amaro na segunda metade do século XX encerra
quatrocentos anos dessa estruturação açucareira do Recôncavo. Um processo que se
desencadeou a partir da década de 1930 e se concretizou na década de 1960, as emancipações
das comunidades das usinas de Santo Amaro, expressa o Recôncavo açucareiro nos limites de
sua historicidade, ou seja, a demanda de enfrentamento dos legados do escravismo moderno
ou o sentido do pós colonial mais em termos de demandas que de legados. A recente história
das quatro novas cidades desmembradas do território de Santo Amaro em 1961 e a
circunscrição do canavial e da produção das usinas em Amélia Rodrigues indica, em seus
discursos, esses conflitos e negociações desveladores dessa pluriculturalidade regional,
primordial do Brasil.

O silêncio desses outros legados que sucumbem no silêncio da escravidão – referente maior
das visibilidades humanas do Recôncavo, ameaçados de esquecimento – se transpõe em

13

Grifos nossos das expressões referentes à questão da escravidão nas recorrências discursivas da história de
Santo Amaro.
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registros imagéticos e constituem a proposta do lugar de memória da fotografia como
propícios à afirmação dessa experiência nas autorrepresentações dos homens e mulheres das
usinas.

4.3 (Foto)grafias: uma proposição à demanda educacional da pluralidade cultural
brasileira

Evidenciou-se no Memorial do Cinquentenário de Amélia Rodrigues, narrativas (foto)gráficas
que chamam a atenção para duas questões importantes dessa sua construção: em primeiro
lugar, a condição histórica de pluriculturalidade dos sujeitos do Recôncavo açucareiro, como
já analisado anteriormente segundo os sentidos de ambiguidade histórica da diáspora africana
determinante

das

expressões

dialéticas

dessa

(des)territórialização

que determina

comunidades afrodescendentes como trabalhadores e habitantes majoritários; em segundo
lugar, os dados analisados desvelam uma linguagem tática propícia à inscrição da memória
dessas experiências como dado velado e, até certo ponto, irônico em relação às estratégias de
subalternização dos homens e mulheres das usinas – a (foto)grafia. Contra as interdições do
protagonismo afrobrasileiro e, consequentemente, do favoritismo de referências como a
linearidade temporal e o monologismo dos sujeitos, destitui-se, nesses dados, as
possibilidades de conformação colonialista ou universalismo liberal e formalista da dupla
inscrição do Recôncavo na modernidade. As autorrepresentações dessa experiência ou
práticas históricas, demonstrando a resistência de sua diferença, inscreve uma (foto)grafia
como uma ironia – “uma história sem palavras” (SOUZA, 2008) ressignificativa do próprio
silêncio que lhe é prescrito. A visualidade dos enquadramentos, propiciando recortes críticos
como próprio da prática de elaboração documental dos processos históricos implícitos,
evidenciou as possibilidades de uma memória histórica instrumental a essa discursividade.

Entendemos, portanto, que foram depreendidas desse memorial encontrado, narrativas
autorrepresentativas dos sujeitos das usinas, numa linguagem que passamos a identificar
como (foto)gráfica – também um híbrido entre a escrita e a imagem – de acordo com a
dialética da realidade/representação.

As questões das relações etnicorracias que desafiam a compreensão do Recôncavo, nos
inspira ao olhar das práticas cotidianas que o determina nos termos humanos, apesar da
territorialidade representativa afirmada na literatura referente de suas narrativas. Se as
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experiências das comunidades relacionadas às memórias açucareiras do Recôncavo resistem
na atualidade, parece resguardar-se na (foto)grafia como um lugar de memória que se
disponibiliza a essa narrativa. Por outro lado, embora não se possa afirmar uma
preponderância dessa forma ou condição discursiva no próprio cotidiano das reconstruções
históricas dos sujeitos das usinas, esta emergência, como dados analisados e desvelados
antecipa possibilidades educacionais que aí se infiltram.

A fotografia tem desempenhado relevante papel na documentação contemporânea, vindo a
afirmar-se desde as primeiras décadas do século XX quando passou a ser utilizada nas
construções jornalísticas. De lá para cá, os campos de abrangência de suas aplicações
variaram tanto, a ponto de se incluir em suas aplicações ou objetivos sociais, a documentação
estatal, empresarial ou das famílias e indivíduos, assim como, em última instância de sua
condição técnica, as práticas de investigação e diagnósticos médicos. Essas constatações de
que não é mais possível pensar o cotidiano sem fotografias nos instigou à observação das
intenções da produção e utilizações das mesmas como dados desse acervo analisado, visto que
tal interesse socialmente implícito, certamente resguardaria sentidos velados de saberes outros
viáveis, dada a sutileza dessa concretização de um memorial fotográfico, bem como o sucesso
de sua realização nos eventos de uma exposição pública e lembrança efetiva dessas
consciências. O sentido desta “[...] história contada em fotos“ (PREFEITURA MUNICIPAL
DE AMÉLIA RODRIGUES, 2011) desvela as intenções de uma memória histórica, tanto
quanto sinaliza a sua possibilidade documental como instrumental aos processos da educação
formal.

Embora seja consensual a noção de certo limite da fotografia em análises documentais da
história, a sua condição monumental, conforme emergiu nestes dados analisados –
destacando-se o desempenho de evidenciação das subjetividades ou intenções de sua
produção e consumo – nos oferece a possibilidade de sua visada como instrumental aos
registros da experiência (BENJAMIN, 1993). Conforme as indicações de Le Goff (1992) e
Nora (1993) 14 acerca dos sentidos de uma contemporânea tecnologia da memória ou
processos técnicos motivadores da memória social, uma dimensão de realidade entre os
referentes fotográficos ou nos seus enquadramentos, escapa à subjetividade de sua construção,
estabelecendo uma pluralidade de sentidos que podem até mesmo fomentar argumentações

14

Ver PROJETO HISTÓRIA 10. Tradução,KOURY, 1993.
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outras, contrárias a essas próprias intenções, despertando nos olhares dos observadores outras
visibilidades não dimensionadas pelos fotógrafos, mas, que passaram a compor o
enquadramento (foto)gráfico como um dado objetivo embora verossímil.

Nesse detalhe – a contradição dos referentes fotográficos – nos conduzimos nesta análise em
que os indícios autorrepresentativos dos sujeitos das usinas do Recôncavo açucareiro se
desvelam, também, como procedimentos de um conhecimento popular que eleva a
(foto)grafia a um estatuto histórico enquanto compreensão narrativa e não apenas,
lembranças. Enfim, as abordagens e intervenções dessa fonte – o memorial iconográfico de
Amélia Rodrigues – instauram essa dualidade que, como analogia do próprio sentido duplo de
seus referentes (as práticas pluriculturais dos sujeitos das usinas do Recôncavo açucareiro)
desvelou-se como possibilidade de leitura sobre as intenções de história (olhar crítico sobre
as experiências do passado) contidas numa memória, mais como projetos do futuro que como
presentificação do passado aludido (VELHO, 1998). Essa oscilação, como estética, nos parece
tornar a prática (foto)gráfica como muito propícia às instigações de leituras de mundo
(FREIRE, 1982), ou seja, uma importante demanda educacional ainda não dimensionada
pelas práticas escolares.

Esses pressupostos, contudo, sinalizados ainda na pesquisa de mestrado que antecedeu este
trabalho e lhe serviu como suporte, reiteram a categoria empírica de “uma história sem
palavras” (SOUZA, 2008), conforme o depoimento dessas intenções mediante procedimentos
etnográficos de coleta e análise:
Era realmente [para] construir a historia da escola através de fotos, então não
poderia esconder, omitir nada. Se era uma história verdadeira, não poderia esconder.
(..) os momentos em que estavam todos reunidos ou em grupos separadamente.
Espontaneamente. [...] Para mim a fotografia é [...] Um banco de dados sobre
documentos; um livro de história sem palavra – com imagens. [...] Escrevendo você
pode omitir, mas, a fotografia mostra. (JOSÉ VERÍSSIMO, 2006)

Ainda sobre estas antecipações e sua reiteração nesta análise das possibilidades (foto)gráficas
das narrativas históricas locais:
As memórias da Escola Maria Teófila, inscritas de forma mais evidentes no seu
acervo fotográfico representam metáfora da diferença fundante da cidade, negada,
contudo, na formalidade discursiva da sua história, uma vez que sua população
híbrida não pode fazer sumir os traços da negritude e as atitudes e posturas
vinculadas à escravidão no Recôncavo baiano.
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Se as tentativas de relato dessa história da cidade de Amélia Rodrigues têm
sucumbido em construções onde as fontes se tornam desacreditadas como dados
isolados e improváveis ou mesmo através da omissão do seu acesso, assim como o
recalque das narrativas populares, isto desvela um dilema segundo o qual a história
da cidade não se resolve sem esse olhar das diferenças que a compõe desde a sua
invenção no movimento de emancipação até sua equivocada construção por dentro
dos pressupostos nacionalistas do Brasil republicano, segundo os quais um
esquecimento do negro e sua história se impõem na formação das pessoas como se
houvesse no país alguma possibilidade de homogeneização.
A possibilidade de que os contextos possam conter vozes diferenciadas narrando
versões de historicidades singulares nos inscreve nestas observações onde
encontramos esses atores em suas negociações do silêncio [...]. (SOUZA: 2008, p.
115 – 116)

Esses sentidos sociais da fotografia, nos parecendo propícios ao conhecimento histórico da
atualidade dessas comunidades fundadas nas tradições do Recôncavo açucareiro, apontam
possibilidades de ressignificação narrativa que, conforme a experiência do Memorial do
Cinquentenário da cidade de Amélia Rodrigues e a inovação pedagógica da Escola Maria
Teófila, centradas nas possibilidades de enquadramento fotográfico, inscrevem uma
visibilidade positiva desses sujeitos e práticas do Recôncavo açucareiro, como diferença, no
conjunto de formalidades brasileiras.

Se as narrativas das localidades sociais parecem demandar autorrepresentações a (foto)grafia
demonstra-se propícia à mediação de suas contradições, mediante uma linguagem sedutora e
irônica que, relativizando as estéticas da realidade, inscreve discursos silenciosos, mas, não
isentos de expressividade. Como fruição monumental ou memória histórica, na forma de
enquadramentos visuais, os dados apresentados demonstram uma possibilidade de
convencimentos dos olhares de acordo com os efeitos apelativos à tradução ou identificação
(BHABHA, 1998; HALL, 2001).

A recente valorização das iconografias, assim como da música e das expressões corporais na
cultura contemporânea, ao ponto de estarem sendo prescritas à formação escolar, favorece a
possibilidade desse investimento (foto)gráfico como uma prática contributiva de um saber
mais significativo e acessível, mediante o saber da memória – forma tradicional praticada nas
ruas e rodas de conversas com a semelhança da forma como atualmente se processam as
interações intersubjetivas/informativas das redes sociais mediante os chats e comunidades.
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Devemos considerar, ainda, a viabilidade (foto)gráfica como contribuição à iniciação da
formação em tecnologias digitais, pois, essas atuais condições e possibilidades sinalizam
vantagens de custos e benefícios por sua disponibilidade cotidiana aberta aos diversos
segmentos sociais, pois, a prática fotográfica se tornou ostensiva na contemporaneidade.

Embora, nas últimas duas décadas, significativas discussões e empreendimentos garantiram
certa renovação da educação brasileira que já reflete na modificação positiva dos índices do
desempenho, contudo, sabemos pela experiência que, em contrapartida, os índices da
violência urbana já se reportam aos ambientes escolares. A humanização da educação
brasileira, portanto, como um valor a se consolidar na escola, restringe-se às interpelações
cotidianas das comunalidades de suas referências territoriais, desprezando-se a pluralidade
cultural dessas inscrições como um dado concreto a ser considerado nas práticas docentes.

(foto)grafias, portanto, representam potenciais procedimentos de resgate da experiência numa
contemporaneidade tecnológica que ignora as subjetividades do conhecimento e esvazia os
sentidos da temporalidade em mecânicas descrições.

Nestes resultados da pesquisa, o sentido memorial que, corriqueiramente se atribui à
fotografia, tornou-se mais problemático ou denso, na medida em a análise do Memorial do
Cinquentenário de Amélia Rodrigues desvelou essas possibilidades de sua própria
(re)construção histórica, a partir das visibilidades inscritas pela alteridade. Entre as
possibilidades histórica e memorial, os enquadramentos do território e das práticas de
trabalho, comemorações e convivência dos homens e mulheres das comunidades das usinas
do Recôncavo açucareiro desvelou-se como uma proposição (foto)gráfica, ou seja
autonarrativa do próprio modo de ser e fazer que de acordo com a imediaticidade
compreensiva da linguagem fotográfica, tornou-se evidente e coerente.

Se, por um lado a ênfase da condição monumental desse acervo pode ser mais facilmente
percebida nas observações espontâneas, a sua textualidade, contudo, depende da competência
de uma leitura iconográfica capaz de estabelecer as diferenças e convergências de olhares
implícitos aos enquadramentos.

Ao nos referirmos a uma prática (foto)gráfica estamos nos inserindo na proposição de
aproveitamento de saberes efetivos do cotidiano contemporâneo como pressuposto
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educacional potencialmente capaz de reversão das condições paradoxais da alteridade
dialógica ou entendimento pluricultural – sentido viável à valorização das memórias
subalternas em suas possibilidades de construção autonarrativa e histórica, conforme a
experiência de tradição afrobrasileira do Recôncavo açucareiro, descrita neste trabalho.
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5 (IN)CONCLUSÕES
“A velha consciência elitista, até agora convicta de seu pertencimento
europeu, descobre com horror e medo o que as massas já sabiam há muito
tempo, embora só o enunciassem na prática das liturgias cosmológicas, mitos,
cânticos, danças, festas, jogos de continuidade simbólica: o país não tem
uma, duas, três ou quatro identidades (falsa a tese dos “dois Brasis”), mas
uma dinâmica múltipla de identificações [...].” (Sodré. 2000).

Prescreve-se como traço da educação brasileira, a valorização das singularidades dos modos
de ser e fazer inspirativos ao conhecimento. Isto se traduz na Bahia como um grande interesse
de resgates tradicionais em suas contribuições de significativas aprendizagens e ensino
culturalmente situado na diversidade humana, ou seja, forma que possibilite uma educação
escolar plural ou inclusiva das subjetividades históricas. O diálogo, portanto, é uma demanda
do conhecimento na atualidade e desafia a construção de processos escolares mais receptivos
às interpelações tradicionais do cotidiano e das subjetividades.

Outros saberes desafiam o desejo de autonomia tecnológica brasileira, pois, não somente nos
centros acadêmicos ou na perspectiva científica ocidental se desenvolvem soluções aos
problemas. Neste intuito, um questionamento da fotografia nos parece viável neste contexto,
por se tratar de uma forma de expressão que aponta para essa dupla possibilidade: a tradição
na forma da memória e a tecnologia, na produção de suas imagens e facilitação de utilização
das mesmas como recurso à compreensão do mundo, principalmente do ponto de vista da
temporalidade. Interessam ambos os processos à prática escolar, o que chama a atenção para a
disponibilidade fotográfica.

A fotografia já nos acompanha cotidianamente e de forma tão ostensiva que parece natural a
sua participação nos processos da informação e documentações pessoais ou institucionais.
Nessas utilizações surge o sentido de memória que a torna em relíquias especiais, visto que
assumem o papel de armazenamento simbólico das experiências vividas, assim como
instrumento de lembrança do passado dessas vivências. Mas, um novo papel surge com as
técnicas digitais de produção (foto)gráfica que possibilita mais efetivamente o registro. É
possível que todos, com muito poucas exceções produzam seus próprios registros ou relíquias
e tenham, em contrapartida, amplas possibilidades de armazenamento e controle das
visibilidades desejadas a partir dos recursos eletrônicos/digitais. Isto torna a fotografia
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radicalmente pedagógica, dada a sua inscrição no campo da memória frente a essa
possibilidade de reversão histórica, já que é um registro – portanto, também documento
material.

Isto nos coloca diante da possibilidade de leituras outras da realidade vivida ou experiências
sociais fomentadas por uma memória mais radicalizada, contudo, diferente do que estamos
acostumados a pensar. Os apelos de lembrança e as possibilidades de memória que se
radicalizam na fotografia digital da atualidade, desafiam a repensar essas possibilidades de
inclusão social e efetiva democratização dos processos educativos da memória social a partir
de cruzamentos das narrativas, ou seja, transposição mais espontânea das memórias em
expressões históricas. Estas são algumas das compreensões elaboradas pela pesquisa em que
analisamos os sentidos e intenções de uma memória dos homens/mulheres das usinas a partir
dos indícios fotográficos – portanto discursivos dessa objetividade – na comemoração do
cinquentenário da cidade de Amélia Rodrigues.

A problematização aqui levantada sobre um sentido de resistência desses sujeitos das usinas
no Memorial do Cinquentenário de Amélia Rodrigues, conduzindo aos indícios da pluralidade
cultural desvelou uma possibilidade de construção discursiva histórica que nos inspira ao
avanço das possibilidades dialógicas da diferença do Recôncavo – atualmente uma
comunidade de experiências – nos campos das praticas educativas e da memória da educação
baiana, uma vez que essa diferença incide como obstáculo ou incompreensão das
possibilidades emancipatórias dessas populações/comunidades ou territórios, vistas, até então,
sempre na perspectiva de uma síntese regional sempre frustrada por adversidades históricas de
reificação da pobreza e subdesenvolvimento como seus traços identitários.

A análise dos enquadramentos (foto)gráficos, contudo, apontando para a pluralidade narrativa
– impossível na forma escrita do conhecimento histórico – evidencia a relevância dessa
construção discursiva como emergente das próprias práticas culturais do Recôncavo
açucareiro, ou seja, uma autonarração oportunizada pela comemoração do cinquentenário de
Amélia Rodrigues. O privilégio da fotografia nessa construção memorial da cidade, por sua
vez, demonstra alternativa ao silenciamento dos sujeitos das usinas que se constituíram como
protagonistas da atual ressignificação dos espaços desarticulados da região açucareira do
Recôncavo
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Por outro lado, se já não podemos identificar nenhuma fisiografia açucareira no Recôncavo
atual, os sujeitos das usinas, como uma comunidade de experiências, reconfiguram essa
territorialidade num lugar de memória em que a realidade e a representação se confundem – a
fotografia – aplacando, por um lado, nostalgias sobre o passado e despertando esperanças de
novas

construções

temporais.

Entre

os

sentidos

de

relíquia

e

projeto,

esses

enquadramentos/imagens apontam para uma importante possibilidade dialógica das formas da
memória e da história na educação dos sujeitos dialéticos do Recôncavo açucareiro em sua
duplicidade cultural ou olhares do paradoxo histórico de sua modernidade.

A última usina em funcionamento na região está no território atual de Amélia Rodrigues (a
Aliança), mas, nem Amélia Rodrigues nem Terra Nova – territórios municipais remanescentes
das usinas de açúcar – participa da atual estruturação política do Recôncavo, vindo a integrar
o território cultural de identidade do Portal do Sertão, portanto, formalmente, fora do atual
contorno do Recôncavo. Embora existam canaviais em Santo Amaro e São Sebastião do
Passé, o novo centro político do Recôncavo parece se reconstruir em Cruz das Almas,
associando os traços econômicos do comércio e da agricultura de subsistência.

A intenção de formalização de uma memória da cidade de Amélia Rodrigues, portanto,
instaurou evocações e olhares de fontes e referências que se desvelaram como indícios de suas
relações com a pluralidade cultural do Recôncavo açucareiro e resistência às prescrições de
universalismo e uniformidade das narrativas históricas como comprovações da modernização
ou desenvolvimento social. A contradição dessas intenções que opõem os olhares dessa
comunidade de experiências, em suas identificações com o cotidiano e valores humanos das
usinas de açúcar do Recôncavo baiano e a formalidade da narrativa histórica, instituiu a
necessidade desta análise em sua opção pelo prisma dos sujeitos das usinas ou ponto de vista
dos subalternizados, dada a contundência discursiva desse sentido de luta ou demanda de
afirmação política/cultural.

Outro resultado relevante destas análises é o desvelamento de uma forma educativa aos
olhares históricos potencial na fotografia, ou seja, a possibilidade dialógica dos sentidos de
memória e história – simultaneidade da subjetividade e da crítica à temporalidade – como,
também, possibilidade de narrativas diversas, de acordo com os sentidos de experiência e
(re)construção. O duplo sentido (foto)gráfico não somente inscreve realidades passíveis de
múltiplos olhares como, também parece propício à educação da percepção da pluralidade das
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possibilidades e expressões culturais pois, ao produtor de fotografias – que já não corresponde
à representação do técnico fotográfico – impõe-se a consciência de que seus enquadramentos
são sempre parcialidades do mundo visto com os próprios olhos, ao passo que o olho da
câmera multiplica as visões de mundo aos observadores como leitores das realidades ou
versões de mundo. Esta possibilidade de textualidade híbrida entre a memória e a história
torna mais coerente o termo (foto)grafia – denotação de narrativas silenciosas ou histórias sem
palavras, associadas à dimensão da estética das lembranças e identificações sociais.

Ainda nos reportamos à própria visibilidade da desterritorialização dos sujeitos do Recôncavo
contemporâneo como dado indicativo do paradoxo afirmado nas narrativas oficiais das
reconfigurações desse espaço territorial e as inconsistências dos investimentos econômicos e
políticos para o seu desenvolvimento, pois, as imagens apresentadas depondo contra o sentido
de decadência, expressam uma resistência no sentido de reconstrução simbólica das
possibilidades de territoriais do Recôncavo. Se os olhares dos homens/mulheres das usinas
que emergiu eventualmente na comemoração do cinquentenário de Amélia Rodrigues e
possibilitou esta evidenciação dos indícios desta resistência memorial ainda é insuficiente
para a elucidação das questões de sua diferença, conforme a inspiração do questionamento de
Paul Gilroy sobre essas recriações como sentido diaspórico do Atlântico negro, constitui-se,
contudo, como demonstração plausível dessa condição de diferença historicamente
estabelecida nesse espaço que se ressignifrica nos atuais movimentos da desterritorialização
em que se institui.

Assim como as imagens fotográficas do memorial sinalizam uma reconfiguração das usinas
em cidades, os próprios sentidos memorial e fotográfico descobertos neste estudo sinalizam
uma relevância do fenótipo populacional como critério da regionalidade do Recôncavo ou a
visibilidade dos trabalhadores/habitantes efetivos deste espaço como critério de viabilidade
social.

Como pensarmos um Recôncavo açucareiro, na contemporaneidade, sem os dilemas impostos
pelos olhares dos homens e mulheres das usinas que se ressignificam nesta nova diáspora
(interna)? Como pensarmos a pesquisa ou o conhecimento desse paradoxo – a diferença ou a
contracultura negra que determina as práticas humanas do Recôncavo histórico – sem a escuta
e a visibilidade de seus próprios sujeitos? A lição aprendida na leitura desses indícios de luta
simbólica e intenções de afirmação – recortes seriais/temáticos/fotográficos do homem das
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usinas nas comemorações de Amélia Rodrigues – nos faz pensar as possibilidades de
interação entre ciência e tradição, assim como as relações possíveis a essa construção
dialógica educativa na forma (foto)gráfica.
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http://www.onordeste.com/onordeste/enciclopediaNordeste/index.php?titulo=Teodoro+Samp
aio&ltr=t&id_perso=2423
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ANEXOS A

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE 19
PORTAL DO SERTÃO - BAHIA, 2007
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Fonte: Coordenação Est adual dos Territórios - CET, 2007.
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ANEXOS B

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE 21
RECÔNCAVO - BAHIA, 2007
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