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UMA HOMENAGEM 

 
 
 
 
 

Para minha MÃE, que abraça-me com ternura em todos os momentos, inclusive 

aqueles que pensei que não fosse suportar. MÃE, que sempre estende sua mão, 

braços e colo e caminha comigo em territórios muitas vezes difíceis e sofridos, mas 

sempre me animando para não nunca me abater. MÃE que sempre me aponta a 

pulsão de vida que nos envolve dando todo o amor e carinho. MÃE... 

Eu apenas queria que você soubesse 

Que aquela alegria ainda está comigo 

E que a minha ternura não ficou na estrada 

Não ficou no tempo presa na poeira 

Eu apenas queria que você soubesse 

Que esta menina hoje é uma mulher 

E que esta mulher é uma menina 

Que colheu seu fruto flor do seu carinho 

 
Eu apenas queria dizer a todo mundo que me gosta 

Que hoje eu me gosto muito mais 

Porque me entendo muito mais também 

 
E que a atitude de recomeçar é todo dia toda hora 

É se respeitar na sua força e fé 

E se olhar bem fundo até o dedão do pé 

Eu apenas queira que você soubesse 



 
 
 
 
 

 

Que essa criança brinca nesta roda 

E não teme o corte de novas feridas 

Pois tem a saúde que aprendeu com a vida 

Eu apenas queria que você soubesse 

Que aquela alegria ainda está comigo 

 
E que a minha ternura não ficou na estrada 

Não ficou no tempo presa na poeira 

Eu apenas queria que você soubesse 

Que esta menina hoje é uma mulher 

E que esta mulher é uma menina 

Que colheu seu fruto flor do seu carinho 

 
Eu apenas queria dizer a todo mundo que me gosta 

Que hoje eu me gosto muito mais 

Porque me entendo muito mais também 
 

(Gonzaguinha) 
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RESUMO 
 

 
 
 

 

A história e legado socioeducacional da ACRA - Associação Crianças Raízes do 

Abaeté, como uma expressiva rede de alianças comunitárias é o cerne desta 

dissertação. A ACRA é organização sem fins lucrativos localizada no Parque 

Metropolitano do Abaeté em Itapuã, município de Salvador, Bahia, Brasil. A base 

filosófica da ACRA é a “pedra que ronca”, protagonista da história e memória viva de 

Itapuã, referência mítica que contemporaneamente “tece” as redes de alianças 

comunitárias que atravessam os séculos influenciando de modo significativo o 

cotidiano dessa territorialidade. A população da pesquisa envolve umas 120 pessoas 

entre crianças, jovens e suas famílias descendentes de pescadores/ganhadeiras e 

lavadeiras do bairro e que são beneficiadas pelas iniciativas da ACRA. Para a 

realização da pesquisa optamos pela perspectiva natureza qualitativa numa 

abordagem exploratória utilizando na coleta de dados acervos iconográficos, 

referências bibliográficas nacionais e internacionais, entrevistas, semiestruturadas, 

observações e a realização de oficinas lúdico-estéticas baseadas no repertório sócio 

histórico das comunalidades de Itapuã. A partir dos dados coletados foi permitido 

elaborar uma cartografia sócio demográfica de Itapuã que comunica aspectos do 

viver cotidiano do lugar e cria proposições para o fomento e consolidação de 

iniciativas institucionais similares a ACRA. A principal contribuição dessa pesquisa é 

ter indicado as proposições socioeducativas erguidas no âmbito da ACRA para a 

área de Educação no campo da descolonização e educação e as perspectivas de 

linguagens lúdico-estéticas que afirmam a alteridade civilizatória africano-brasileira e 

seu contínuo civilizatório na Bahia. 

 

 
Palavras chaves: arkhé, comunalidades, descolonização e educação. 



ABSTRACT 
 

 
 
 
 

 

The history and the socio cultural legacy of ACRA - Associação Crianças Raízes do 

Abaeté, as an expressive communal alliance net, is the centre of this dissertation. 

The ACRA is a non-profit organization situated in the “Parque Metropolitano of 

Abaete quarter” (Metropolitan Park of Abaete quarter) in the neighborhood of Itapua, 

city of Salvador, Bahia, Brazil. The ACRA philosophical basis is “a pedra que ronca” 

(the stone that howls) and Uwara Pirange, the representative roles of history and 

alive memory of Itapua. Is is also a mythical reference that interlace the communal 

alliance net nowadays. They cross over centuries acting upon significantly this 

territoriality’s day-by-day. The population implicated in this research is 120 people, 

between children, young people and their families, descendents of fishermen, 

washerwoman, and “ganhadeiras” that benefit of ACRA’s activities. It is a qualitative 

research that employs an exploratory approach and iconography’s data, nationals 

and internationals references books, semi-structured interviews, observations and 

playful aesthetics workshops based in the communal history of Itapua. The collected 

data allowed us to elaborate a socio-demographical cartography of Itapua. This 

cartography articulates the day-by-day’s aspects of this place and creates 

propositions to the development and consolidation of initiatives as the ACRA. Our 

main contribution is to indicate qualitative propositions created in the centre of 

ACRA’s projet to Education area, in the decolonization field, perspectives of playful 

aesthetics language that affirms the African-brazilian otherness and yours continuum 

of civilization in Bahia. 

 

 
Keywords: arkhé, commonalities, decolonization and education. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Lembro-me bem de um trecho da música quando me formei em Pedagogia 

que dizia: “Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui”. A estrada foi 

longa! 

Durante seis anos da minha vida, pensei que eu não iria conseguir voltar 

para a área de Educação, fui morar no Japão e parecia ter me afastado de um dos 

maiores sonhos da minha vida: ser educadora. Mas ainda lá, tive a oportunidade de 

atuar como professora numa escola para crianças filhos/as e neto/as de brasileiros 

no ciclo correspondente aqui no Brasil de Ensino Fundamental. 

Foi uma rica experiência onde desenvolvi linguagens referencias do Brasil. 

As crianças e jovens dessa escola foram com suas famílias para aquele país em 

busca de melhores condições de vida, mas é significante dizer que a média de 

trabalho no Japão, principalmente para estrangeiros, é de 12 (doze) horas ao dia. 

Nessa incessante corrida contra o tempo, num país, aonde o preconceito pelos “que 

vem de fora” é muito grande, a família inteira parecia ter um sentimento inexistente 

de pertencimento. No Brasil eles são japoneses, no Japão eles são brasileiros. Que 

ironia! Imbuídos nesses sentimentos/ou falta deles, fizemos um projeto para toda a 

escola, intitulado “Quem sou Eu?”, uma forma muito interessante de trabalhar 

identidade, territorialidade, pertencimento, noções que eles não conheciam, mas que 

ao primeiro contato provocou fortes emoções. 

Ao recuperar anos antigos: fotos, palavras, acontecimentos que construíram 

quem eles são agora, uns turbilhões de emoções afloraram. O fato de resgatarem 

juntos alguns acontecimentos mexeu com eles, estudantes e com toda a família. Ao 

reviver passagens da vida, toda a família sentiu-se “remexida”. Frases como: “Quem 

é essa professora?”. “Nunca pensei nisso!”. “Hoje sei quem eu sou.” 

É muito bom fazer a diferença, plantar uma semente no coração de alguém  

e foi assim que me senti. Muito longe, em outras águas, do outro lado do Oceano 

Atlântico, fazendo o que mais amo, educando, lançando as sementes. Na 

culminância desse projeto, foi unânime a música escolhida, vocês entenderão ao lê- 

la: 
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Um dia a areia branca 
Seus pés irão tocar 
E vai molhar seus cabelos 
A água azul do mar 
Janelas e portas vão se abrir 
Pra ver você chegar 
E ao se sentir em casa 
Sorrindo vai chorar 

 

Debaixo dos caracóis dos seus cabelos 
Uma história pra contar de um mundo tão distante 
Debaixo dos caracóis dos seus cabelos 
Um soluço e a vontade de ficar mais um instante 

 

As luzes e o colorido 
Que você vê agora 
Nas ruas por onde anda 
Na casa onde mora 
Você olha tudo e nada 
Lhe faz ficar contente 
Você só deseja agora 
Voltar pra sua gente 
Debaixo dos caracóis dos seus cabelos 
Uma história pra contar de um mundo tão distante 
Debaixo dos caracóis dos seus cabelos 

Um soluço e a vontade de ficar mais um instante
1
 

 
Debaixo Dos Caracóis Dos Seus Cabelos 
Composição : Roberto Carlos 

 
 

 
Ainda hoje, aqui escrevendo, as lágrimas correm pelos meus olhos. “Você 

olha tudo e nada lhe faz ficar contente, você só deseja agora voltar para sua gente”. 

Voltei para o Brasil... 

Busquei caminhos que me (re) aproximaram da minha área de atuação: 

Educação. Eis-me aqui, dando conta de um dos requisitos finais para receber o título 

de Mestra em Educação e Contemporaneidade. 

Previno de antemão ao/a leitor/a que uso muito o traço da composição 

poética para comunicar minhas ideias e no momento me veio o apelo para o poeta 

Chico Pedrosa, que exprimi um pouco do que vivi no tecer, trançar cada ponto dessa 

infinita rede de linguagens que pude aprender a compartilhar nas comunidades de 

Itapuã: 

 
 

 

1 
Debaixo dos Caracóis Dos Seus Cabelos Composição : Roberto Carlos 
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Quando o processo mental 
Se espalha na colmeia 
Do juízo, eu desconheço. 
Quem afugente a ideia 
Que está no pensamento. 
Eu mesmo só me contento 
Depois que estou saciado, 
E assim são todos os seres 
que tem haver e deveres 

Com este mundo intrincado.
2
 

 

É assim que é essa dissertação. Uma colmeia de conhecimentos, saberes 

respaldados no acúmulo de vivências de caráter sócio emocionais como mulher, 

mãe, filha, irmã, tia, professora, orientanda, colega... 

Carrega também, formas de superação de obstáculos que causaram muita 

dor e através delas retomei metas e me fortaleci para compor esse documento muito 

especial na minha vida: “ITAPUÃ: TECENDO REDES DE ALIANÇAS 

COMUNITÁRIAS ATRAVÉS DA ACRA”. 

Como não poderia deixar de ser, essa dissertação resgata a trajetória da 

minha vida científico-acadêmica na área de Educação, trajetória essa, vivida 

intensamente através do PRODESE Programa Descolonização e Educação, grupo 

de pesquisa do qual sou integrante desde a graduação nesta UNEB. Desde 1997 

que estudo educação, pluralidade cultural, territorialidade, arkhé, alteridade, noções 

que impregnam meu trabalho e a minha vida. 

Na graduação como estudante do curso de Pedagogia quando tive a 

oportunidade de participar através de atividade de Iniciação Científica como bolsista 

do CNPQ do Projeto Odemodé Egbé Asipá, iniciativa da comunidade terreiro Ilê 

Asipá que solicitou apoio do PRODESE e do Centro Federal de Educação 

Tecnológica – CEFET em 1999. Odemodé em yorubá significa juventude/jovens. O 

Odemodé reuniu além dos jovens do Ilê Asipá, jovens de outras comunidades: Ilê 

Oxumarê, Ilê Axé Opô Afonjá, Bogum e Casa Branca. O Odemodé estabeleceu de 

modo significativo uma rede de alianças comunitárias, ou seja, jovens de 

comunidades africano-brasileiras intercambiando criando espaços de convivência 

alicerçados pelo patrimônio africano recriado no Brasil. 

Para a minha formação como educadora o Odemodé foi fundamental pois 

tive a oportunidade de identificar que para além dos muros das escolas e 

universidade, existia a perspectiva de educação pluricultural sustentada por redes de 

2 
Uma colaboração preciosa do meu colega Sérgio Bahialista. 
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alianças comunitárias das quais são gerados conhecimentos capazes de fortalecer 

identidades, através das formas de transmissão do saber específicos originários da 

tradição africano-brasileira. 

O Odemodé Egbé Asipá organizou um currículo que contemplava aulas de 

Yorubá, Português, Matemática, História da África Ocidental e das Comunidades 

africano-brasileiras da Bahia e também introdução a Informática e manutenção de 

Microcomputadores, sugestão dos jovens que pretendiam adquirir uma habilitação 

para ingressar no mercado de trabalho. O Projeto tanto possibilitou aos participantes 

o contato com as exigências do conhecimento do ensino oficial, quanto permitiu o 

aprofundamento e fortalecimento do vínculo com seus ancestrais, valores 

comunitários, visão de mundo, códigos e formas de comunicação própria, língua, 

tecnologias e filosofia, utilizando esses aspectos como elementos fundamentais no 

processo. 

O Odemodé se tornou um exemplo de grande relevância de estratégia 

comunitária voltada para constituir um currículo de educação pluricultural, pois teve 

em sua base, estrutura, forma e conteúdo, elementos didático-pedagógicas que 

abrigaram, por exemplo: a coexistência entre as Línguas Portuguesa e Yorubá; a 

comunicação escrita e lúdico-estética africana; a coexistência entre os valores do 

espaço urbano-industrial e os modos e os valores das comunalidades africano- 

brasileiras comportamentos que reforçam os laços comunitários; o repertório da 

historiografia oficial, desvelando-o e reconstruindo-o na perspectiva histórica e mítica 

africana. 

Percebemos que no decorrer do Projeto Odemodé Egbé Asipá, os 

professores iam cedendo ás propostas de linguagens, algumas abordagens 

pedagógicas etnocêntricas iam sendo postas abaixo, dando lugar às linguagens de 

afirmação das identidades dos jovens envolvidos e o patrimônio característico das 

suas comunalidades. Os jovens por sua vez, puderam viver e/ou experimentar 

formas de educação que não os excluíam ou os negavam; ao contrário, permitia- 

lhes a construção de seu caminho de forma particular, legitimando sua história, sua 

cultura e o seu direito à alteridade civilizatória. 

Recordo-me de um dos jovens diante de uma crítica de um professor do 

CEFET sobre uma resposta que ele escreveu numa das questões da avaliação 

pontuada e que não atendia as expectativas da disciplina. O jovem explicou, que na 



19 
 

 

noite anterior a aula ele tinha a responsabilidade de tocar o atabaque no barracão da 

comunidade onde ele é Alabê. O professor muito contrariado, dizia ser um absurdo 

aquilo, que não era trabalho e sim diversão e ele disse mais ou menos com essas 

palavras, me perdoe se não conseguir reproduzi-las fielmente: “Lá na comunidade o 

meu trabalho é com amor, diversão e alegria”. 

Outra experiência marcante foi quando pude colaborar dentro da perspectiva 

da pluralidade cultural e educação no início desse ano quando estive na França 

acompanhando adolescentes para participar, a convite do professor, arte/educador e 

autor do projeto Canto Coral da Cultura Africano-Brasileira Nilson Zuannes. Esse 

projeto se desdobrou no Coral Estudantil da Bahia representado nesse país por 20 

jovens, todos de escola pública, formando ao todo por um grupo de 27 pessoas, 

pertencentes as territorialidades de Mussurunga, Itapuã e Periperi. 

Mais uma vez, tive o prazer de observar na prática que quando se trabalha 

com o jovem o fortalecimento da sua identidade, e ele tem a possibilidade de cantar, 

tocar, dançar algo que diz respeito a si mesmo, a sua história, a sua trajetória, 

indicando o seu solo de origem, isso faz a diferença. Esse projeto tem como  

alicerce, encorajar os jovens a comunicar e dizer do lugar a que pertencem e que os 

autoriza a falar. Fala-se de Cultura Africano-brasileira e Indígena, e porque se fala 

sobre isso ele é respaldado nas leis 10.639/03 e 11.645/08 e vai além, através de 

todo o repertório lúdico-estético dessas civilizações, transcende ao lugar comum e 

se utiliza da linguagem musical como instrumento de identidade promovendo o 

intercâmbio cultural e o congraçamento entre os alunos, comunidades e países. 

Fica registrado aqui, dentre muitas emoções vividas na viagem, o segundo 

dia, na apresentação no palácio da UNESCO, participando XVII Festival de Paris 

2011 que o Coral cantou “Estrela é lua nova” de Heitor Villa Lobos. 

Estrela do céu é lua nova 
cravejada de ouro ma kumbêbê, 
Óia ma kumbêbê, 
Óia ma kumbaribá, 
Estrela do céu é lua nova 
cravejada de ouro ma kumbêbê 
Óia ma kumbêbê, 
Óia ma kumbaribá. 

 
 

Segue relato de um dos estudantes/soprano do Projeto: 
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Na noite seguinte, a grande noite, a apresentação no palácio da UNESCO, 
nervosismo, tensão e determinação eram meus sentimentos naquele 
momento, meio que o povo brasileiro merecia o melhor de nós, que 
levássemos o melhor que pudesse. Sob muita tensão fomos anunciados 
pelo apresentador do evento e ao chegarmos ao palco e ver toda aquela 
plateia intelectual, senti que minha tensão e meu nervosismo tinham ficado 
na      plateia,      agora      é      dar      o      melhor      de      nós.   
Cantamos bem e sob fortes e duradouros aplausos encerramos nossa 
apresentação. No coquetel ao fim das apresentações, nosso grupo foi uma 
atração à parte, enquanto cada regente fazia seus respectivos grupos 
cantar, canções clássicas, quando nós cantamos um bom samba, não teve 
gringo que se rendesse ao molejo brasileiro formando assim uma grande 
roda de samba, em plena Paris. A festa feita por nós na frente do edifício da 
UNESCO, enquanto esperávamos o ônibus de volta pro hotel, dava a 
sensação de dever cumprido. 

 
 

Baseados nessas experiências e em muitas outras, cuja abordagem de 

Descolonização e Educação influenciou o nosso pensamento educacional é que nos 

propomos realizar no nosso Mestrado uma pesquisa que demonstre a força 

institucional gerada por vínculos entre comunidades, o qual chamou de “rede de 

alianças comunitárias”. 

A essa força institucional constituídas de redes de alianças comunitárias 

constitui uma referência contemporânea primordial para a área de Educação, que 

nos leva a sair do enquadramento etnocêntrico, linear e positivista, e nos aproxima 

dos discursos e linguagens que constituem as nossas comunalidades na Bahia 

essencialmente africano-brasileira. Aqui está o nosso desafio! 

Assumimos noções que marcam toda a nossa dissertação, como 

ancestralidade, identidade, sociabilidade, comunalidade, territorialidade, alteridade 

que nos permite realizar novas leituras inspiradas na proposta filosófica da 

Descolonização e Educação. 

Nessa perspectiva de descolonização Fanon (1969, p. 21) acrescenta: 

 
...a descolonização jamais passa despercebida porque atinge o ser, 
modifica fundamentalmente o ser, transforma espectadores 
sobrecarregados de inessencialidade em atores privilegiados, colhidos de 
modo quase grandioso pela roda vida da história. Introduz no ser um ritmo 
próprio, transmitido por homens novos, uma nova linguagem, uma nova 
humanidade. A descolonização é, em verdade, criação de homens novos. 
Há portanto na descolonização a exigência de um reexame integral da 
situação colonial. 

 

 
A sociedade brasileira está envolta pela ideologia da chamada “democracia 

racial”, que fala em igualdade de oportunidades, mas na realidade apresenta como 
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caminho para a mobilidade social uma educação eurocêntrica e totalitária 

caracterizada por uma pedagogia do embranquecimento: 

 
[...] o regime colonial cristalizou o circuito, e a nação é obrigada, sob pena 
de sofrer uma catástrofe, a mantê-los. Talvez conviesse recomeçar tudo [...] 
reinterrogar o solo, o subsolo, os rios e- por que não? – o sol. [...] A 
discussão do mundo colonial pelo colonizado não é um confronto racional 
de pontos de vista. Não é um discurso sobre o universal, mas, a afirmação 
desenfreada de uma singularidade admitida como absoluta (FANON, 1968 
p.31/ 79). 

 
 

A professora Narcimária em entrevista comenta sobre a criação do 

PRODESE - Programa Descolonização e Educação: 

 
O PRODESE não foi uma escolha. Foi uma precisão, um caminho 
necessário para exatamente transitar, caminhar por territórios outros, ”casa 
alheia” sem ter de perder a identidade, sufocada por uma educação 
neocolonial. Identifico-me com o campo semântico prenhe dos princípios 
que caracterizam a ancestralidade africano-brasileira. Então quando apelo 
para o princípio de ancestralidade estou me referindo aos princípios 
inaugurais da existência que irão constituir a fundação de territorialidades, 
famílias, instituições, comunalidades, modos de sociabilidades, inclusive 
modos de produção, enriquecidas por valores éticos e estéticos que 
asseguram a continuidade de civilização africana. A ancestralidade carrega 
os princípios masculinos e femininos da existência e se perde na noite dos 
tempos. 

 

Ao falarmos então da nossa sociedade, adotamos como parâmetro Luz 

(1990, p. 9-16) nos diz que: 

No Brasil, o estado não assumiu a nação; isto é, a aceitação e 

legitimação da pluralidade sociocultural que marca a identidade do povo 

brasileiro, uma das consequências disso é a ineficiência de inúmeras 

instituições, dentre elas o sistema oficial de ensino, que na Bahia registra 

o índice de 80% de evasão escolar no 1° grau (Luz, 1990, p. 9-16). 

 

Utilizamos no Mestrado algumas estratégias de conhecimento e legitimação 

de noções como ancestralidade, alteridade, identidade; perspectivas educacionais 

de bases científicas de estudos, dissertações, monografias, pesquisas de iniciação 

científica que inauguram narrativas das quais falamos até agora, capazes de superar 

o recalque do sistema oficial de ensino, da ideologia do embranquecimento, da 

denegação do outro, como inferior, submisso, incivilizado; fazendo conhecer 

projetos, propostas, iniciativas de descolonizar e educar. 
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Aqui vale destacar um poeta nigeriano: “Vocês querem que eu pense como 

vocês; mas eu não sou vocês; que eu reaja como vocês e eu não sou vocês; E 

vocês não me deixam ser eu mesmo”. É importante refletir sobre os discursos que 

tendem a anunciar categoricamente: “o que somos”, “como devemos ser”, “como 

devemos pensar” e o pior “como devemos interpretar” o nosso viver cotidiano nas 

nossas comunalidades aborígines e africano-brasileiras e a ideologia dos valores da 

ordem capitalista tendem, nesse aspecto, a enfraquecer e dispersar os vínculos de 

comunalidade tão precioso as populações aborígines e africano-brasileiras. 

Marcos Terena nos adverte: 

 

(...) a realidade do capitalismo prevê a aquisição individual de bens, ela 
neutraliza todos os princípios de coletividade tradicionais dos indígenas. 
Pior, seduz vários segmentos dos nossos povos, que, despreparados, 
entendem que "ter coisas" significa ter poder financeiro e político. Imagine 
só um chefe indígena vendo outro andando em um carrão. Se ele não 
estiver consciente dos valores de seu povo, se não estiver preparado para 
entender que o importante é como aquele carro foi obtido, vai simplesmente 
querer ter um tão ou mais sofisticado, para ter o mesmo nível de poder do 
outro chefe. Por problemas assim, muitas vezes alguns povos acabam se 
rendendo a madeireiros e outros invasores predatórios em troca de 
presentes. Toda essa questão de consciência gera uma série de situações 
complicadas. Estamos conversando, debatendo entre nós, entre nossos 
líderes, tentando resolver todas essas questões da melhor maneira 
possível, sem colocar em risco nossas crenças e nossa cultura, para que 
possamos participar do processo de crescimento econômico do país

3
. 

 

Constatamos durante todo o nosso percurso na área de educação escolar o 

recalque seja na sala de aula, no livro didático, na formação e postura do professor, 

não conseguimos, enquanto descendentes de aborígines e africanos constituir uma 

visão, uma história do nosso povo. E podemos identificar que no discurso 

neocolonial do currículo escolar a única revelação para as crianças e jovens 

aborígines é o estereótipo de “gentios”, “ingênuos” e ao africano-brasileiros é a 

classificação permanente de escravo. 

Mas toda essa visão positivista, nos inquieta a uma busca, é como se 

tivéssemos uma semente que está no nosso ser, querendo germinar, mas, que 

precisa do alimento para crescer, para produzir e se tornar um fruto. Algo nos 

incomoda, nos inquieta e desperta a nossa curiosidade de saber quem somos. 

Laplantine (1998, s/p) chama isso de estranhamento... “a perplexidade provocada 

3 
PROVEDELLO, Maysa. Em busca de reconhecimento. www.blogdoacra. 
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pelo encontro de culturas que são para nós as mais distantes, e cujo encontro vai 

levar a uma modificação do olhar que se tinha sobre si mesmo”. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9394/96 estabelece o 

pluralismo de ideias e concepções pedagógicas como um dos princípios que devem 

nortear o ensino no Brasil. O que acontece no cotidiano curricular das escolas é um 

completo distanciamento das orientações da Lei de Diretrizes e bases da Educação 

– LDB, visto que o sistema educacional brasileiro é sobre determinado por ideias 

pedagógicas de bases euro americanas, totalitárias e positivistas que o reduzem a 

uma perspectiva política de educação greco-romana e judaico-cristã. 

Subjacente às abordagens pedagógicas, as formas e modos de 

comunicação que são acolhidas nas escolas, os conteúdos dos livros, materiais 

didáticos e, principalmente, as orientações utilizadas pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN´s), vem instituindo um enredo teórico-metodológico cujo norte 

adotado é a transversalidade. 

Nos nossos estudos identificamos que os temas transversais buscam 

integralizar, no currículo, os aspectos contemporâneos que afligem a sociedade, 

mas, na prática, esse status de “temas transversais” dado pelo Ministério da 

Educação - MEC recalca e deforma valores pertinentes à abordagem sobre 

pluralidade cultural. 

Assim a escola se reduz, enquanto principal elemento plural, distanciando-se 

da diversidade sociocultural que habita seu interior, impondo uma visão una, 

destituída de outras formas e visões de mundo que emanam da nação, cuja gênese 

é enriquecida pelos patrimônios civilizatórios aborígene, africano e europeu. A 

história da educação não abriga a pluralidade civilizatória milenar da formação social 

brasileira, reforçando assim, valores neocoloniais que exploram, manipulam e 

subjugam, tentando dizimar a multiplicidade de identidades que constituem a nossa 

nação. 

O sistema educacional traz na estrutura escolar, a exigência da formação de 

corpos e mentes submetidos às disciplinas e especialidades, buscando através da 

inspiração do modo industrial, uniformizar pessoas, impondo padrões de 

comportamento iguais e formas de expressões únicas, na tentativa de esvaziar a 

identidade cultural da população que a frequenta. Nessa perspectiva do recalque às 
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alteridades, tenta-se formar pessoas pertencentes a culturas diversas e distintas em 

“marionetes” submetidas à política de desculturação. 

É importante destacar aqui uma reflexão do educador Daniel Munduruku: 

 
 

Aprendi com meu povo o verdadeiro significado da palavra educação ao ver 
o pai ou a mãe da criança índia conduzindo-a passo a passo no 
aprendizado cultural. Pescar, caçar, fazer arcos e flechas, limpar o peixe, 
coze-lo, buscar água, subir na árvore. Nossos pais nos ensinavam a sonhar 
com aquilo que desejávamos. 

Compreendi, então, que educar é fazer sonhar. Aprendi a ser índio, pois 
aprendi a sonhar. Percebi, então, que na sociedade indígena, educar é 
arrancar de dentro para fora, fazer brotar os sonhos e, às vezes, rir do 
mistério da vida. 

Aprender, para o ocidental, é ficar inerte ouvindo um montão de bobagens 
desnecessárias. As crianças, não tem tempo para sonhar, por isso acham a 
escola uma chatice. Não escolhi ser índio, esta é uma condição que me foi 
imposta pela divina mão que rege o universo, mas escolhi ser professor, ou 
melhor, confessor dos meus sonhos. Desejo narrá-los para inspirar outras 
pessoas a narrar os seus, afim de que o aprendizado aconteça pela palavra 
e pelo silêncio. É assim que “dou” aula: com esperança e com sonhos (...). 

 

A Lei 10.639/03 que altera um artigo da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

instituindo a obrigatoriedade do ensino sobre história e cultura afro-brasileira em 

todas as escolas brasileiras. Dando ênfase e conferindo o mesmo destaque ao 

ensino da história e cultura dos povos indígenas. 

E mais: 
 

Art.26- Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, 
públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro- 
brasileira e indígena. 
§ 1o O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos 
aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população 
brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história 
da áfrica e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, 
a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da 
sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, 
econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 

§ 2o Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 
indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo 
escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e 
histórias brasileiras. 

 

 
Diante dessa obrigatoriedade consideramos de fundamental importância 

identificar propostas que já vêm sendo desenvolvidas alicerçadas nos princípios de 

uma educação pluricultural, identificando esse espaço institucional e educadores/as 

que compartilham dessas ideias e realizam suas práticas pedagógicas baseando-se 

na riqueza da nossa diversidade cultural. 
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A todo o momento nos deparamos com discursos, documentos, etc. que  

falam sobre a diversidade cultural, mas na área de Educação assim como em outras 

áreas do conhecimento são muitos os obstáculos que inviabilizam a consolidação 

dessa perspectiva. As noções que trouxemos para compor nosso mosaico teórico- 

metodológico já existem e demonstram que todas as linguagens que estruturam a 

dinâmica de educação pluricultural: contos, música polirrítimica, artes plásticas, 

dança, etc. são caminhos criativos e emocionais imprescindíveis para aproximar a 

educação escolar do direito à alteridade civilizatória de nossas crianças e jovens. 

Todas as estratégias positivistas e de denegação que embasa as políticas de 

educação brasileira, já não consegue silenciar as vozes de quem pelas crenças e/ou 

pela paixão acreditam na pluralidade cultural que permeia a dinâmica do nosso 

existir baiano eminentemente tupinambá e africano-brasileiro. 

São sobre essas vozes que se ampliam e transcendem nesse campo 

positivista educacional, são sobre esse repertório curricular plural e dinâmico que 

reconhecem as alteridades civilizatórias e que os afirmam o tempo inteiro 

legitimando e reconhecendo as dinâmicas e identidades africana e ameríndia que 

procuramos falar nessa dissertação. São as pessoas, educadores/as que acreditam 

e fazem acontecer, que compõem a publicação histórica nessa UNEB, o 

SEMENTES Caderno de Pesquisa4, que elaboram dinâmicas curriculares que 

destacam a coexistência sociocultural dos distintos povos e apresentam filosofias 

pautadas no acolhimento, na inserção e fortalecimento das alteridades civilizatórias 

que caracterizam a nossa sociedade. 

Faz-se necessário a possibilidade de compor um conhecimento em Educação 

que enalteça o patrimônio milenar das nossas territorialidades tupinambás e 

africano-brasileiras na Bahia. Isso é vital para estabelecermos políticas de  

Educação que acolham a nossa diversidade! Segundo a abordagem de Lea 

Austrelina Ferreira Santos: 

 
A concepção de educação pluricultural ganha força e direção, quando é 
pensada e elaborada como uma forma de criação de linguagens 
educacionais que permitem abarcar as identidades culturais das diversas 
vertentes civilizatórias presentes no Brasil (2000 p. 26-27). 

 
 
 

 

4 
Publicação anual do PRODESE DE 2000 A 2005. 
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Torna-se urgente essa transformação, descobrindo, legitimando as variadas 

formas de existência, visão de mundo, multiplicidade de valores éticos e estéticos de 

coexistir com o outro, respeitando a alteridade civilizatória que caracteriza a nossa 

nação, a saber, africana, tupinambá já que estamos estudando aspectos da cidade 

de Salvador, e europeia. 

Dessa forma as crianças poderão perceber-se enquanto sujeitos ativos no 

processo educativo sem se sentirem rejeitados, muito menos recalcados diante da 

tentativa de anulação de sua arkhé civilizatória. 

Utilizamos, durante todo o nosso trabalho, a noção de arkhé que é elemento 

imprescindível para o entendimento e fortalecimento de uma educação pluricultural. 

A Arkhé é uma noção imprescindível para a compreensão de perspectivas 

pluriculturais de educação: 

 
 
 
 
 
 

E mais: 

... A arkhé são princípios inaugurais, o lastro, a base que dá propulsão e 
força, sentido e direção à presença de uma civilização, como também é 
capaz de promover a construção de um futuro, pela recriação da 
experiência. Ela não se limita a uma volta ao passado, antiguidade e 
anterioridade, mas sim dá sentido de origem, princípio, começo (LUZ,  
2006). 

 
 

(...) se refere tanto a origem como o devir, futuro, princípios inaugurais que 
estabelecem sentido, força e dão pulsão as formas de linguagem 
estruturadoras da identidade; princípio-começo-origem; princípio recriador 
de toda experiência; gênese. Alguns autores têm utilizado a categoria de 
arkhé, para interpretar o discurso da comunalidade africano-brasileira, 
inserindo-a no âmbito do discurso teórico da sociedade oficial. Trata-se, 
portanto, de um recurso de tradução da episteme africana, que utilizaremos 
no nosso trabalho procurando desta forma, emitir ideias que contextualizem 
no discurso acadêmico o universo epistemológico africano no Brasil (LUZ, 
2006). 

 

 

Nas obras de LUZ (2009), aprendemos que o princípio de ancestralidade 

africana se ergue nos primórdios da humanidade através da compreensão de 

cosmogonias, e aí estão as forças cósmicas que dinamizam este mundo visível que 

é o Aiyê (mundo visível) e o Orun (mundo invisível). Nada existe sem essa dinâmica 

cosmogônica que sustenta a humanidade, a existência e permitindo a descendência. 

A ancestralidade carrega os princípios masculinos e femininos da existência 
e se perde na noite dos tempos. Estamos nos referindo aos princípios 
inaugurais da existência que irão constituir a fundação de territorialidades, 
famílias, instituições, comunalidades, modos de sociabilidade enriquecida 
por valores éticos e estéticos que asseguram a continuidade de civilização. 
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A própria Constituição da Bahia no capítulo referente à Cultura assegura para a 

população: 

 
Art. 275 - É dever de Estado preservar e garantir a integridade, a 
respeitabilidade e a permanência dos valores da religião afro-brasileira e 
especialmente: 

 
I - Inventariar, restaurar e proteger os documentos, obras e outros bens de 
valor artístico e cultural, os monumentos, mananciais, flora e sítios 
arqueológicos vinculados à religião afro-brasileira, cuja identificação caberá 
aos terreiros e à Federação do Culto Afro-Brasileiro; 

 
II - Proibir aos órgãos encarregados da promoção turística, vinculados ao 
Estado, a exposição, exploração comercial, veiculação, titulação ou 
procedimento prejudicial aos símbolos, expressões, músicas, danças, 
instrumentos, adereços, vestuário e culinária, estritamente vinculados à 
religião afro-brasileira; 

 
III- Assegurar a participação proporcional de representantes da religião afro- 
brasileira, ao lado da representação das demais religiões, em comissões, 
conselhos e órgãos que venham a ser criados, bem como em eventos e 
promoções de caráter religioso; 

 
IV - Promover a adequação dos programas de ensino das disciplinas de 
geografia, história, comunicação e expressão, estudos sociais e educação 
artística à realidade histórica afro-brasileira, nos estabelecimentos estaduais 

de 1º, 2º e 3º graus. ”
5

 

 
Imbuídos dessa abordagem e vivências científico-acadêmicas nos propomos 

a desenvolver nossa dissertação afirmando uma educação pluricultural com ênfase 

em redes de alianças comunitárias que não contempla a visão una e totalitária da 

educação neocolonial, vai além, transcende as práticas comuns restritas a escola, a 

impessoalidade, as regras e códigos destituídos de sensibilidade e de elementos 

históricos que não satisfazem nem revelam as nossas origens. 

Quando proponho no “desenho” da dissertação, em parte explicitado no 

sumário, apoio-me numa proposta de descolonização da educação e desejo, 

sobretudo, contemplar os múltiplos contínuos civilizatórios, principalmente os 

milenares aborígenes e africanos, historicamente não contemplados no currículo. 

Não esquecendo, como sinaliza incansavelmente Luz (2000) que para além do 

currículo existe a floresta. Parafraseando tal ideia, ouso propor aqui contemplar 

também o oceano. As águas que banham e encharcam de ancestralidade as terras 

habitadas por tais povos. Quer seja as águas salgadas, com sua pedra que ronca, 

quer sejam os doces, da lagoa de águas escuras, “arrodeadas de areia branca”, 

 

5 Constituição do Estado da Bahia. 
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cheia de mistérios e encantamentos. É essa atitude de descolonizar a educação no 

Brasil que enquanto educadora me sinto animada a afirmar e a contar a história 

ancestral do meu povo. 

 
A nossa abordagem teórico-epistemológica, portanto, recorre as elaborações 

do conhecimento próprio das comunalidades africano-brasileiras e contribuições de 

pesquisadores/as e estudiosos/as na área de Ciências Humanas no campo da 

diversidade cultural que valorizam e/ou nos dão bases filosóficas que fortalecem 

esses valores e linguagens das comunalidades. São autores/as importantes nos 

nossos estudos: Deoscoredes Maximiliano dos Santos, Marco Aurélio Luz, Muniz 

Sodré, Babatundê Lawal, Michel Maffesoli, Henrique Cunha Júnior Michel Foucault, 

Ana Célia da Silva, Leilana Sousa, Marcos Terena, Daniel Muduruku, Narcimária 

Correia do Patrocínio Luz, Léa Austrelina Ferreira Santos, Ronaldo Martins dos 

Santos, Januária Avelina do Patrocínio Luz, Narciso do Patrocínio entre outros, os 

quais trazem uma maneira de ver a sociedade e a diversidade cultural brasileira, 

principalmente no que se refere à metodologia da pesquisa, que rompe com 

ideologias teóricas que deformam e recalcam a cultura africana dos povos 

aborígines deturpando o legado de valores desse significativo segmento 

populacional. 

Durante toda a trajetória da nossa pesquisa inquietações várias afloraram as 

quais passo a expor agora: 

Por que os educadores não conseguem ou não se dispõem a lidar com 

aspectos de linguagens e visão de mundo que organizam as comunalidades 

africano-brasileira e aborígine? 

Por que as comunalidades de Itapuã conseguiram superar a ideia da escola 

como um caminho absoluto e finito para a educação de seus filhos? 

Por que as comunalidades de Itapuã estabeleceram com afinco outros 

espaços institucionais que se dediquem a educar para além da escola oficial? 

Esses espaços institucionais dedicados a educação em Itapuã caracterizam 

redes de alianças comunitárias? 

Quais as características desses espaços institucionais e que valores os 

estruturam? 
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Será que é possível se pensar numa parceria entre escolas e os canais 

institucionais que promovem redes de alianças comunitárias em Itapuã? 

Como formar educadores/as que respeitem e se proponham a aprender com 

essas redes de alianças comunitárias em Itapuã? 

Face essas inquietações fomos aprendendo nos estudos, entrevistas, 

observações que realizávamos o sentido de comunalidade e a dinâmica milenar de 

alianças que elas estabeleceram no Brasil, na Bahia, Salvador e de modo especial 

em Itapuã. 

Assim nosso tema dissertativo assume como primordial o sentido de 

comunalidades e delas extraímos a concepção de redes de alianças que se 

expandem através de uma dinâmica sócio-histórica carregada de valores e 

linguagens que atravessam os séculos (como veremos na arqueologia histórica que 

fizemos) nas Américas, Brasil, nordeste, Bahia, Salvador e de modo especial,  

Itapuã. Assim Comunalidades são: 

 
... células comunitárias que estabelecem redes de alianças, sobre as quais 
se apóiam toda civilização. Nessas redes de alianças comunitárias se 
entrelaça a origem das cidades, compondo em seu traçado urbano elos de 
ancestralidade, cosmogonias, hierarquias, instituições, organização 
territorial, famílias, linhagens, grupos sociais, enfim uma vida social em que 
circula a dinâmica da existência, o ciclo vital que constitui morte, vida, 
nascimento, renascimento, descendência (LUZ,2010 p.27) 

 

 

Nessa perspectiva identificamos na territorialidade de Itapuã uma instituição 

que desde 2005 se constituiu como uma rede de alianças comunitárias estamos nos 

referindo a Associação Crianças Raízes do Abaeté-ACRA situada no Parque 

Metropolitano do Abaeté. 

Lembramos que Itapuã se destaca como uma territorialidade importante na 

história da Bahia e é conhecida pela organização social que envolve a pesca, 

atividades africanas de ganho como as lavadeiras da lagoa do Abaeté, as 

ganhadeiras dos cantos e nos mercados de peixes da antiga Salvador e 

principalmente pelas comunidades que mantêm o rico patrimônio civilizatório 

africano-brasileiro. 

 
Itapuã, nos remete ao mito fundador, que é a “pedra que ronca”, realçando 
de modo valioso a presença inaugural da comunalidade tupinambá. Os 
princípios inaugurais de Itapuã estão completamente envoltos pela 
temporalidade dos tupinambás e dos povos africanos, que se presentificam 
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organizando e estruturando comunalidades que se aprumam na infinitude 
do universo simbólico que constitui os mistérios do mar. Na língua tupi- 
guarani ita significa pedra e puã significa choro, gemido: Itapuã. Há  

também outra interpretação que diz ser Itapuã em tupi, um rochedo que se 
ergue, a pedra que ergue a cabeça redonda acima das águas na margem 
do oceano. A pedra possuía uma grande cavidade no seu interior que 
acumulava ar, e quando a maré “vazava”, produzia um barulho estrondoso 
parecia um “ronco”, levando os tupinambás a chamarem-na de Itapuã

6
 . 

 

 
Vale a pena ressaltar que há registros históricos que reconhecem Itapuã 

desde o século XVI, no Tratado Descritivo do Brasil documento criado por Gabriel 

Soares de Sousa em 1587: “Esta ponta é a que na carta de mareas se chama 

Lençóis de Areia, por onde se conhece a entrada da Bahia”.7 

Assim a ACRA assume a arkhé de Itapuã nos seus princípios míticos, 

ancestrais responsáveis pelos vínculos de sociabilidade das redes comunitárias, 

como é o caso de pais e avós pescadores, lavadeiras e ganhadeiras que 

reverenciam Iemanjá e Oxum como princípios cósmicos importantes na sua relação 

com o mar, as lagoas e os rios assegurando a sua existência, de sua família e toda 

comunidade. Aqui é necessário ressaltar que as comunidades africano-brasileiras 

em Itapuã se estruturam através do princípio de ancestralidade que: 

 
[...] ocupa um lugar especial, tendo posição de destaque no conjunto de 
valores de mundo. Vincula-se à categoria de memória, ao contínuo 
civilizatório africano que chegou aos dias atuais irradiando energia mítica e 
sagrada. Integrantes do mundo invisível, os ancestrais orientam e 
sustentam os avanços coletivos da humanidade. A ancestralidade redefine  
a alegria de partilhar um espaço rodeado de práticas civilizatórias e o viver 
de nossos antepassados, conduzindo para um processo de mudanças e 
enriquecimento individual e coletivo em que o sentimento e a paixão estão 
sintonizados com o ser e o comportamento das pessoas (SOUZA, 2003). A 
ancestralidade remete aos mortos veneráveis, sejam os da família extensa, 
da aldeia, do quilombo, da cidade, do reino ou império, e à reverência às 
forças cósmicas que governam o universo, a natureza.

8
 

 
A ACRA estrutura seu cotidiano a partir do repertório das comunalidades 

africano-brasileiras e abastece-se dos repertórios de linguagens que delas emana. 

Itapuã e toda a sua diversidade cultural deságua na ACRA através de crianças, 

6
LUZ, Narcimária. Itapuã portal da ancestralidade africano-brasileira. Salvador: Fala Nagô, 

2011(no pelo), p. 27. 

7 
http://www.culturatododia.salvador.ba.gov.br/vivendo-polo.php?cod_area=5&cod_polo=57 

8 
FRAGA,Lucival. As religiões de matriz Africana para além dos cultos e rituais. 

Salvador.Uneb,2015. 

http://www.culturatododia.salvador.ba.gov.br/vivendo-polo.php?cod_area=5&amp;cod_polo=57
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jovens e suas famílias representadas por lugares tradicionais na organização dessa 

territorialidade como: Rua do Dendê, Alto do Coqueirinho, Baixa da Soronha, Alto do 

Cajueiro, Ladeira do Abaeté, Rua da Ilha, Rua do Juazeiro, Senhor do Bonfim, 

Aymoré, Alto da Cacimba, Guararapes, Olhos D’Água. Nomes que revelam a história 

dessa presença africana representadas na pedra e na arkhé dessa territorialidade. 

Presentes também na ACRA, profissões mais antigas como as das lavadeiras, 

ganhadeiras e pescadores e nas histórias contadas pelos mais antigos. 

São essas perspectivas e desafios que nos propusemos a elaborar no âmbito 

do Programa de Pós –Graduação em Educação e Contemporaneidade desta UNEB. 

Nosso sonho é que essas reflexões cheguem perto dos educadores/as que desejem 

compartilhar as proposições aqui exploradas ajudando-nos a recriar um ambiente 

em que viceje o direito à alteridade civilizatória da nossa população, afinal: 

 
O sonho e o pensamento estão estreitamente ligados, sobretudo nos 
momentos em que as sociedades sonham-se a si mesmas. É importante, 
pois saber acompanhar esses sonhos, tanto mais que a sua negação, é em 
geral, uma constante de todas as ditaduras, estas não possuem mais a face 
brutal que foi a sua, durante toda a modernidade.Elas tomam o aspecto 
aprazível e bastante asséptico da felicidade tarifada ao menor preço. A 
ditadura contemporânea não consiste mais no fato, salvo exceções 
notáveis, de indivíduos sanguinários e cruéis, ela é anônima, doce, 
dissimulada. Ela é, sobretudo, não-consciente do que é, ou do que faz, e se 
empenha, em total boa fé, em promover o sacrossanto princípio de 
realidade utilitarista. E desse modo extirpa, de fato, a faculdade 
onírica.Nesse sentido, ela não exprime senão uma constante da história 
humana: os poderes dormem em paz, enquanto ninguém pode mais, não 
sabe mais ou não usa sonhar. Michel Maffesoli (apud LUZ, 2004). 

 

 
Ousar sonhar... Quem de nós gostaria de deixar de sonhar e lutar pelo que 

acredita? Que sentido teria a vida se não existisse o imponderável? Durante algum 

tempo nessa pedagogia do embranquecimento, do recalque, da manipulação de 

ideias e “verdades” absolutas, você passa a acreditar no que é imposto, mas há um 

momento em que vem a inquietação e urge a necessidade de novas leituras. 

Feitas essas considerações passaremos a informar a abordagem dos 

capítulos da dissertação. 

O primeiro capítulo dedica-se a Itapuã, os seus aspectos e legados do 

continuum civilizatório africano e aborígine, abrimos com um conto Tupinambá sobre 

Uwara Pirange, pássaro mítico e o sonho que até hoje Itapuã nos conta e seguimos 

em busca de entendermos a história que é fiada e tecida pelos povos africanos em 
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Salvador e em especial na territorialidade de Itapuã. Ao adentrarmos na história de 

Itapuã, Salvador, Bahia e falarmos de colonização veremos as tensões e conflitos 

entre civilizações: tupinambá, portuguesa e africana. Destaque para as rebeliões de 

africanos 1814 e 1828 como também o quilombo Buraco do Tatu em Itapuã. 

O segundo capítulo traz elementos que fomos buscando incansavelmente 

durante todo o nosso estudo. Para isso utilizamos a metáfora da rede de pesca e 

com a destreza ensinada pelos pescadores seguimos com a agulha e o fio tentando 

tentar traçar a Itapuã -“Pedra que ronca” sua cartografia sócio-demográfica, a saber: 

instituições religiosas do continuum civilizatório africano, mapeando as comunidades 

terreiro existentes nesta territorialidade, com também as instituições religiosas 

católicas implantadas desde o século XVI. Nesse sentido buscamos entender como 

estratégia de luta e afirmação ocorreu a africanização do catolicismo em Itapuã, 

elaborações de mundo reconstruídas pelos povos africanos como a festa de Cosme 

e Damião, o Terno de Reis, a Missa do Anzol. 

Falar em Itapuã remete a diversidade em todos os sentidos, embarcamos 

literalmente na biodiversidade desse local. E navegamos pelas profissões 

tradicionais como os baleeiros, pescadores, ganhadeiras, parteiras e rezadeiras. 

Indo além, “por mares dantes navegados”, ou por mares ainda por serem  

navegados identificamos aspectos econômicos, e na perspectiva do vivido e 

concebido, da porteira para dentro ouvimos as impressões dos moradores, atores 

principais nessa dissertação, diante da ausência de políticas públicas e a violência 

urbana Utilizando de dados sobre o sistema público de saúde e educação, tentamos 

mapear a territorialidade nesses aspectos e como afirmação e superação 

apresentamos algumas associações lúdicas como o Bloco Afro Malê de Balê, Casa 

da Música e o Baba. 

O terceiro capítulo, eis a rede aqui, trançada com fios onde o legado africano- 

brasileiro sustenta uma filosofia pautada nos vínculos de comunalidade, estamos 

nos referindo a ACRA. Ela na metáfora representa o pescador, que acorda muito 

cedo para pescar, são cinco anos pescando, e lançando a rede ao mar, esse mar 

que também na metáfora representa as alianças comunitárias, nessa dinâmica da 

maré vazia e cheia, subindo e descendo, correndo atrás para alcançar os pés de 

algum desavisado. Vamos assim conquistando as nossas crianças, jovens, 

comunidade, nos aproximando através das linguagens africanas como a capoeira, a 
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(re)criação do grafite, a percussão como um patrimônio milenar e a comunicação 

virtual ultrapassando limites, rompendo barreiras, intercambiando com outro países, 

entrelaçando e fortalecendo os fios, fios políticos, fios sociais, fios visíveis e 

invisíveis dos mitos, dos ritos, da palavra, da oralidade, abrindo caminhos que se 

desdobram em oficinas lúdico-estéticas, em parcerias com escolas, com 

universidade, com a comunidade. Essa é a experiência que desejamos contar, 

cantar, encantar na perspectiva africano brasileira. Assim falar da ACRA é 

comunicar valores de Itapuã, a “pedra que ronca”, semântica tupinambá e africano- 

brasileira. É falar de uma territorialidade que não se cala, assim como os povos que 

a constituíram, na ginga da capoeira ora aparece, ora se esconde, sim, sim, sim, 

não, não, não. 

Procuramos no quarto capítulo anunciar alguns resultados preliminares que 

indicam a ACRA como uma rede de alianças comunitárias através de um fazer 

educação pluricultural e demonstrar a partir de uma cartografia sócio-demográfica 

aspectos que caracterizam o viver cotidiano de Itapuã. As perguntas que fazemos 

durante toda a pesquisa sugere reflexões não só sobre as noções que trazemos, 

não só sobre a afirmação de valores de civilização que tentam ser silenciados o 

tempo inteiro, sugere e incita a inquietação do existir. De onde falo, de qual 

perspectiva, da porteira para dentro ou da porteira para fora? 

A música, a poesia, o conto, as imagens, a relevância do que é dito pelos 

mais velhos são elementos primordiais neste trabalho por entendermos que assim é 

feita, assim é realizada uma pesquisa que se propõe a descolonizar. Ir na contra- 

mão não é fácil, mas é urgente. Abrir caminhos, adentrar nas florestas, navegar 

pelos rios e mares, cruzar oceanos, é possibilitar as nossas crianças, aos nossos 

jovens descendentes de africanos e tupinambás o direito de existir numa sociedade 

etnocêntrica assentada no racismo. 

Itapuã então é a primeira possibilidade de tentar entender a nossa história, 

dos nossos pais, dos nossos avós, porque eu já sei de que lugar eu falo. Podemos 

partir para outras territorialidades. E que sorte a nossa! Falar sobre a ACRA nos 

possibilitou compreender como as redes de alianças comunitárias funcionam, 

intercambiam, entrelaçam e rompem fronteiras, nesse sentido através de códigos de 

linguagens e referências ancestrais que afirmam o tempo inteiro quem somos. 
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Uma atenção especial foi dada as nossas fontes bibliográficas, já que 

coadunam com a proposta de legitimar o que há muito vem sendo silenciado e 

duramente recalcado. Essas fontes comprovam através de documentos a história 

das civilizações aborígines e africanas e muitas delas rompem os modelos 

cartesianos impostos como únicos de que a escrita só pode ser reconhecida e 

legitimada se comprovada por documentos oficiais, para esses autores a 

ancestralidade, a oralidade, a palavra empenhada tem o mesmo status. Sugerimos 

então que se permitam a conhecê-las. Convido-os a mergulhar nesse grande e 

infinito oceano de ideias. 
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CAPÍTULO I 
 

ITAPUÃ: ASPECTOS DO LEGADO DO CONTINUUM CIVILIZATÓRIO 

TUPINAMBÁ E AFRICANO-BRASILEIRO 

 
 

Compusemos algumas elaborações teórico-metodológicas nas nossas 

vivências no âmbito da ACRA, que tem no seu interior um acervo de fontes primárias 

interessantes e inéditas para pensarmos a história de Itapuã. Estamos nos referindo 

a fontes orais, que têm uma riqueza especial nos provocando para compor histórias, 

e outras formas de comunicação que pudessem ser contadas para crianças e 

jovens.Quando vi, já estava escrevendo e elaborando composições lúdico-estéticas 

que conseguiam aproximar as crianças e jovens dos objetivos da ACRA: 

 
Legitimar aspectos fundamentais à compreensão do lugar, a saber: o 
espaço-tempo que inauguraram o bairro através da presença indígena e 
africana, os vínculos de sociabilidade através da pesca referência original 
do modo de produção coletiva; a dimensão ético-estética da capoeira 
desdobramento da tradição africana;(...)e as perspectivas de futuro para as 
gerações sucessoras herdeiras desse patrimônio territorial denominado 
Itapuã. 

 

Para compreendermos melhor a constituição da territorialidade de Itapuã é 

necessário que se conheça a história do povo tupinambá que inaugurou o lugar, a 

intervenção bélica e mercantil-escravista do colonizador português e a influência de 

povos africanos que se estabeleceram forçosamente lá. 

Nossos povos têm um vínculo quase maternal, umbilical com a terra. Nela 
estão a vida e a morte, o começo e o fim. A tradição do grande criador, da 
mata, dos rios e, mais do que tudo, a sustentabilidade: usamos a terra para 
todos e para tudo. Com ela todos são \"ricos\". A sustentabilidade nasce da 
terra, que provê tudo e não é destruída. E, se a população do planeta está 
buscando formas de desenvolvimento sustentável, deveria dar atenção aos 
conhecimentos dos indígenas. Eles conhecem os segredos da 
biodiversidade, sempre viveram assim e são os únicos que sabem como 
conseguir o desenvolvimento sustentável. Os povos indígenas são aliados 
do Brasil no esforço para se tornar uma potência do ponto de vista 
econômico e ecológico. A base para isso está na água potável, na 
biodiversidade, nas plantas medicinais e alimentares e também nos 
recursos estratégicos minerais que o Brasil ainda não está sabendo tratar.  
O país deveria aproveitar nossos conhecimentos. Queremos participar do 
processo de desenvolvimento

9
. 

 
 

9 
PROVEDELLO, Maysa. Em busca de reconhecimento.www.blogdoacra. 
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Esse capítulo pretende trazer aspectos que selecionamos como relevantes 

que caracterizam um pouco o povo tupinambá e africano e as tensões e conflitos 

gerados para manterem-se íntegros face as arbitrariedades colonial escravista 

lusitana, que teve como cenário Itapuã. 

1.1.UWARA PIRANGE E O SONHO QUE ATÉ HOJE ITAPUÃ NOS CONTA 
 
 
 
 

 

 

Uwara pirange é o nome Tupinambá do pássaro guará que simboliza um mito de 

origem 

 

Há muito tempo atrás um povo conhecido como tupinambá habitava uma terra cercada de muitas 
árvores, dunas, lagoas, rios e um imenso mar que carregava no seu interior uma grande e exuberante 
pedra, muito estima por eles. A pedra roncava anunciando a alegria da colheita de frutos do mar e da 
terra, casamentos, morte e nascimentos, celebrações importantes para manter a coesão entre os 
tupinambás sempre fazendo-os sentir alegria de viver livres, respeitando-se e tendo os seus valores e 
identidade preservados. Pela importância da pedra nas suas vidas deram-lhe o nome de Itapuã a 
“pedra que ronca” o ancestral que fundou o lugar. Certo dia um ancião tupinambá teve um sonho 
muito estranho desses que traz presságios e avisos. O ancião se chamava Uwara pirange, aquele 
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que tem no seu coração o pássaro ancestral uma líderança respeitada por deter muita sabedoria e 
conseguir preservar os valores transmitidos pelas gerações passadas.a comunidade. Uwara Pirange 
usava um manto feito de penas vermelhas tiradas do pássaro guará, usado por aqueles que detinham 
muito poder na comunidade. Pois bem. O sonho levou Uwara Pirange a ir ao enconto de Itapuã no 
mar para contar-lhe a mensagem recebida e saber o que fazer para manter seus povos unidos e 
fortalecidos para enfrentar as adversidades que estariam por vir. O sonho mostrava vindo do mar 
aproximando-se da praia monstro gigantesco, com estranhas formas, e o mar se agitava bravamente 
como se quisesse afastá-lo da praia. Mas o monstro não desistia enfrentava o mar se aproximando, 
se aproximando, se aproximando tornando-se cada vez maior até que parou no meio do mar. Dentro 
desse monstro saia gente diferente, com roupas, cores, falas diferentes, com jeitos diferentes, cheiros 
diferentes e a partir dessa chegada tudo mudaria na vida de alegria e harmonia entre dos 
Tupinambás... Nesse sonho a sofrimento, morte, destruição, escravização! Tristeza, dor, infelicidade! 
O que fazer? Perguntou Uwara Pirange a Itapuã e ficou quieto para ouvi-la e saber como proceder. 
Itapuã respondeu com um grande e estrondoso ronco que foi ouvido com muita atenção por Uwara 
Pirange e por toda comunidade reunida na praia. Com o ronco, apareceu um vermelho intenso que se 
espalhou por todos os cantos. Todos entenderam a gravidade da mensagem... Comovidos em 
lágrimas os tupinambás compreenderam que Itapuã recomendava a saída de todos do lugar, 
seguindo a rota das estrelas, as fases da lua, atravessando as dunas e adentrando o coração das 
matas para encontrar um lugar que preservasse a vida e dignidade tupinambá. A maioria atendeu a 
recomendação de Itapuã e seguiu o velho Uwara Pirange transformado num grande pássaro e com 
suas asas, conduzia cantando seu povo para um lugar seguro. Mas teve gente que resolveu ficar. 
Esses viram o monstro de perto e vivenciaram toda a selvageria que ele carregava, destruindo tudo 
que encontrava pela frente... Era tarde demais! 

 

O tempo passou, e Itapuã continua fincada com imponência no fundo do mar, lembrando a todas as 
gerações que vivem nessas terras, que ali estiveram por muito tempo um povo que amava a 
natureza, se dedicava a manter toda a vida que dela se originava assegurando a expansão da 
existência de Pindorama terra das palmeiras, como os povos fundadores do Brasil se referiam a terra. 

(Jackeline Pinto Amor Divino) 
 
 
 

 

 
 
 

 

O ancião se chamava Uwara pirange, aquele que tem no seu coração o pássaro ancestral. 
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Mas o monstro não desistia enfrentava o mar se aproximando, se aproximando. 
Desenho de Tales, aluno e artista da ACRA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Com o ronco, apareceu um vermelho intenso que se espalhou por todos os cantos. Todos 
entenderam a gravidade da mensagem... 
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...E seguiu o velho Uwara Pirange transformado num grande pássaro 

 

 
Quando criei essa história foi com o propósito de estabelecer um canal de 

diálogo com as crianças e jovens apelando para a linguagem estática dos contos, 

uma forma de comunicação própria dos povos aborígines e africanos. 

Contar essa história para esse público infanto-juvenil foi um momento 

especial, pois a comoção das crianças, a solidariedade que manifestaram aos 

tupinambás, as indagações que surguiram, a dramatização, os desenhos...Tudo 

muito especial! 

Aprendi que: 

 
Para muitas pessoas, especialmente as minorias étnicas e os povos 
indígenas, o patrimônio imaterial é uma fonte de identidade e carrega a sua 
própria história. A filosofia, os valores e formas de pensar refletidos nas 
línguas, tradições orais e diversas manifestações culturais constituem o 
fundamento da vida comunitária. Num mundo de crescentes interações 
globais, a revitalização de culturas tradicionais e populares assegura a 
sobrevivência da diversidade de culturas dentro de cada comunidade, 
contribuindo para o alcance de um mundo plural

10
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
UNESCO. Disponível em: http://www.unesco.org.br. Acesso em: 23/03/2010 

http://www.unesco.org.br/
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Imagem extraída do livro Raízes do Brasil 

 
 

As crianças e jovens diante das abordagens que realizei ficaram orgulhosos 

em saber que onde moram existe um patrimônio milenar que tem a idade do nosso 

planeta ou seja aproximadamente a 4,6 bilhões de anos. Isso mesmo! E como 

educadora que gosta de explorar ao máximo a curiosidade e inquietação de 

crianças, durante os encontros tive que me dedicar a estudar aspectos de outros 

campos do conhecimento para sustentar as abordagens sobre esse mito inaugural 

tupinambá que é Itapuã. Daí recorrer a Geologia, Geografia, língua tupi-guarani, 

História da Bahia, Matemática, Astrologia, Botânica, Zoologia, sobre a tecnologia 

indígena e africana da pesca. Muita coisa pude aprender para estruturar repertórios 

de conhecimentos significativos que pudessem contribuir para a rede de alianças 

comunitárias que a ACRA estabelece em Itapuã. 

Através dessa história pude introduzir entre as crianças e jovens da ACRA 

aspectos relacionados aos modos de sociabilidade tupinambá e as consequências 

desastrosas da colonização em Itapuã. 

Uma das experiências mais importantes na minha vida científico-acadêmica 

foi ter conhecido e aprendido sobre aspectos do conhecimento dos “povos 

indígenas” com Marcos Terena, assíduo e valioso colaborador do PRODESE grupo 

de pesquisa do qual faço parte desde a sua fundação) e expoente liderança  

indígena no Brasil e no mundo Marcos nasceu na aldeia de Taunay Mato Grosso do 

Sul. 

Esse aprendizado através de Marcos Terena inspirou-me a mudar muitas 

atitudes etnocêntricas que adquiri durante a minha formação como Pedagoga e creio 

que essas iniciativas que pude desenvolver na ACRA, é fruto desse contato ou troca 

cultural com um terena. Meu desejo é fazer com que as crianças e jovens tenham 
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orgulho de suas origens e cresçam visando afirmar em qualquer espaço institucional 

o que são e os valores de suas famílias e comunidades. 

A história escolar de Marcos Terena é um exemplo do que considero urgente 

para os educadores/as saberem e tentarem transformar. É uma história muito 

parecida com a de muitas crianças ainda hoje, como ele nos relata a seguir: 

 

 
 
 
 
 
 

 
E mais, 

Aos oito anos fui morar com a família para os arredores de Campo Grande, 
onde meu pai passou a trabalhar na lavoura de café e ele e seus cinco 
irmãos puderam estudar. Na escola, fingia ser filho de japoneses, por 
vergonha da minha condição de indígena. Ao concluir o segundo grau, 
passei no teste da Academia da Força Aérea Brasileira em Natal, no Rio 
Grande do Norte. Formei-me em piloto civil porque, queria pilotar aviões de 
grande porte. Chegou a voltar ao Mato Grosso, mas logo decidiu tentar a 
vida em Brasília.  Naquele  momento  teve  início  minha  fase   mais 
política, porque só então entendi realmente o que era ser índio 

11
. 

 

Entre os anos 1970 e 1980, conheci os caciques Mário Juruna, Kretã e 
Raoni Txucarramãe, e fundamos a União das Nações Indígenas - 
organização que deu origem ao movimento indígena no país. Desde então 
Terena tornei-me porta-voz das causas dos índios brasileiros. Com outros 
líderes, colaborei na elaboração do capítulo da Constituição de 1988 voltado 
aos povos indígenas. Em 1991 fui convidado pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) a ser um dos organizadores da Conferência Mundial dos 
Povos Indígenas, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, durante a 
Conferência sobre Meio Ambiente. Também participei de inúmeros 
encontros internacionais. Atualmente sou piloto da Funai, e membro da 
Land is Life, coalizão de indígenas de todo o planeta, e da The Call of The 
Earth, outra coalizão em prol da proteção dos conhecimentos tradicionais, 
liderada pela indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, Prêmio Nobel da 
Paz

12
. 

 
São relatos como esses que me fazem acreditar que tenho que providenciar 

fontes de conhecimento para além do discurso europocêntrico de educação. Essas 

experiências ricas para mim como educadora são frutos de inquietações que agora 

me fizeram aprofundar estudos sobre os povos fundadores da terra, Pindorama 

(Brasil) e Itapuã (reduzido técnicamente ao discurso da geografia colonial como um 

bairro de Salvador) que passo a destacar agora. 

Uma primeira observação importante é salientar a forma de viver e 

elaboração de mundo Tupinambá, o modo como viviam, seu legado social e político 

 
 
 

11 
PROVEDELLO, Maysa. Em busca de reconhecimento.www.blogdoacra. 

 
12 

OPcit. 
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que imprimiram vozes que o tempo inteiro não se calam nesse trabalho, nem em 

nossas vidas. 

Então comecemos a nossa abordagem explorando o termo tupinambá, que 

significa "o mais antigo" ou "o primeiro", e se refere a um grande grupo de povos que 

incluía dentre outros, os tamoios, os temiminós, os tupiniquins, os potiguara, os 

tabajaras, os caetês, os amipiras, os tupinás (tupinaê), os aricobés e um grupo 

homônimo também chamado de tupinambá. Daí a importância de abrirmos o 

capítulo com a história da Pedra que ronca, nos aproximando desse povo rico em 

valores ancestrais e indenitários, que afirmam o seu espaço no Pindorama, 

marcando a sua história com luta e riqueza inestimáveis a partir dos elementos da 

natureza e suas simbologias. 

 

http://www.maranduba.com.br/tupinambasprimeiraimpressao.htm 

 

O que chamamos de cidade de Salvador era a territorialidade tupinambá, e é 

a partir do século XVI que começa a saga desastrosa desse povo submetidos ao 

jugo da colonização européia (portugueses, holandeses, franceses) que teve como 

um dos primeiros protagonistas o Diogo Álvares o conhecido” Caramuru” nome dado 

pelos tupinambás e que significa “pau de fogo”. Isso porque a sua aproximação com 

os tupinambás foi usando uma arma de fogo para intimidá-los. 

 

 
É uma educação para uma sociedade estável. Trata-se, portanto, de uma 
educação, que tinha por base assimilar o indivíduo à ordem social tribal (ou 
ao “nós coletivo”) nos limites que isso se torna possível, sem destruir o 
equilíbrio psico-fisiológico da pessoa, unidade e fundamento dinâmico da 
vida em sociedade. Importante que a intervenção da sociedade tupinambá 
permitia uma ampla variedade de atitude, de comportamento e aspirações, 
o que deixava uma margem muito rica à auto realização dos indivíduos com 

http://www.maranduba.com.br/tupinambasprimeiraimpressao.htm
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referência a emoções, sentimentos e desejos, que pudessem ser 
alimentados no seio da herança cultural.... Numa sociedade tão pouco 

diferenciada e tão homogênea como a sociedade Tupinambá, os homens 
diferem muito entre si.... Em suma, uma educação que integra também é 
uma educação que diferencia. ” (FERNANDES, 1975, p.39-40)

13
. 

 
 

 

http://www.raulmendesilva.pro.br/pintura/pag002.shtml 

Na construção do texto dissertativo deparei-me com o dilema entre a 

necessidade de ouvir dos próprios povos, as suas histórias e tudo o que vinha lendo, 

em especial o livro de Florestan Fernandes “A organização Social dos Tupinambá”: 

 
Durante muitos anos a historiografia brasileira renegou o papel dos povos 
indígenas como sujeitos da sua própria história. A escrita da história a partir 
do binômio aculturação e resistência, resultou na disseminação de uma 
versão da história dos índios que deslizava entre a vítima da colonização 
européia e o herói que impedia a conquista das terras americanas. Nesta 
abordagem tradicional, os povos indígenas não foram concebidos como 
sujeitos históricos, atuando apenas como atores coadjuvantes da história do 

Brasil
14

. 

 
A partir da dificuldade encontrada para concretizar tal intento, uma vez que a 

maioria de tais povos tem como marca cultural a oralidade, precisei “render-me” a 

autores, em sua grande maioria, marcadamente etnocêntricos, como é o caso do 

acima utilizado. O autor eleito para contar a história dos povos Tupinambá, muito 

 
 
 

13 
FERNANDES, Florestan. Investigação Etnológica no Brasil e Outros Ensaios. 

Petrópolis: Vozes, 1975 
 

14 
CANCELA, Francisco. A EXPERIÊNCIA DO ÍNDIO MANUEL RODRIGUES DE JESUS: Política 

indígena e políticas indigenistas na Vila de Belmonte – Capitania de Porto Seguro (1795-1800). 
ANAIS DO II ENCONTRO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA COLONIAL. Mneme – Revista de 
Humanidades. UFRN. Caicó (RN), v. 9. n. 24, Set/out. 2008. ISSN 1518-3394. Disponível em 
www.cerescaico.ufrn.br/mneme/anais p.1 ) 

http://www.raulmendesilva.pro.br/pintura/pag002.shtml
http://www.cerescaico.ufrn.br/mneme/anais
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aceito na Academia, revela-se etnocêntrico, mantendo-se “fiel” à seu pertencimento 

sócio-cultural. 

Mesmo assim ele nos faz pensar sobre: 

 
Os primeiros escritos sobre os indígenas tupinambá no início da  
colonização foram feitos por viajantes europeus. Estes descreveram os 
indígenas a partir de princípios teológicos cristãos, dessa forma o cotidiano 
desses “aborígenes” foi produzido a partir do discurso e imaginário do 
colonizador. A alteridade nas descrições desses viajantes, que em sua 
maioria eram missionários, possui uma característica marcante: descrevem 
os indígenas vestidos de sua visão de mundo, que se difere totalmente da 
visão de mundo dos nativos da América. 

 
 

E mais o próprio autor (1989, p.20) acrescenta em sua narrativa que: 

 
Os dados compulsados são indiretos, fornecidos por observadores apenas 
interessados em transmitir aos compatriotas europeus as sensações e as 
experiências acumuladas por eles próprios no decorrer do intercâmbio 
social com os aborígenes. [...]. É preciso atentar que lidei, principalmente 
com observações sobre descrições de costumes e de curiosidades, Istoé, 
com descrições irregulares daquilo que se poderia chamar na época de vida 
social dos selvagens americanos. 

 

Segundo o autor o termo Tupinambá é empregado para designar o conjunto 

de grupos tribais [...] os grupos tribais Tupi que na época da colonização entraram 

em contato com os brancos no Rio de Janeiro e na Bahia, [...] povoaram o 

Maranhão, o Pará e a Ilha Tupinambarana (1989, p.16). Para ilustrar esse “contato” 

utilizaremos de dados do próprio autor que sinaliza (1989, p.47): 

 
[...] Se são exatos os dados fornecidos pelo capitão Simão Estácio da 
Silveira, somente a expedição chefiada por Bento Maciel Parente, que 
procedia do maranhão, exterminou ou submeteu índios que passariam de 
quinhentas mil almas, de acordo com cálculos dos próprios portugueses. 
Pela mesma fonte percebe-se que o número de índios Tupinambá 
submetidos, Istoé, que solicitaram paz, foi muito pequeno. 

 
 

Ainda segundo o autor, os Tupinambás não possuíam classes 

socioeconômicas, sua organização se baseava em obrigações individuais. O 

trabalho feminino era predominante, as mulheres cuidavam da agricultura (do 

plantio, da colheita), serviços domésticos e provavelmente carregavam o produto da 

caça de seus “maridos”. Para Fernandes (2003) os “casamentos” eram fundamentais 

para disputa de poder e de privilégios, além de ser um importante elemento de 

“interação” entre os europeus e os aborígenes. Na abordagem deste fenômeno 

multifacetado, a mulher Tupinambá surge como uma imagem que parece resumir em 
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si boa parte desta complexidade, na medida em que se apresenta como um 

elemento privilegiado de “intermediação” entre aqueles mundos díspares. Percebem 

o que salientamos anteriormente sobre a visão do colonizador? O autor acima citado 

enquadra-se como um bom exemplo de tal postura/visão. 

[...] Era normal casamento entre familiares, como por exemplo, sobrinha 
com o tio materno. Nessa sociedade já era praticada a virilocalidade, era 
quando a esposa ia morar com os parentes do “marido” e a uxolilocalidade 
que era quando o “marido” ia habitar com os parentes da esposa. No caso 
da união uxolilocal a mulher, por esta cercada de seus parentes tinha mais 
força contra ações inesperadas do seu parceiro. Os homens “casados” 
tinham através do casamento o poder de trabalho feminino. Relatos do 
discurso hegemônico de que para alguns europeus foi fácil a adaptação e 
aos costumes indígenas, a ponto e alguns, como João Ramalho ou Diogo 
Álvares, tornarem-se chefes polínios, desposando varias “índias”. Cheios de 
preceitos cristãos os viajantes viam os indígenas como povos primitivos, 
considerados bárbaros e selvagens, seus hábitos culturais assustavam os 
europeus. Essa visão muito colaborou para a manutenção da posição 
hegemônica dos europeus e formação de preconceitos e estereótipos 
culturais, que vigoram ate os dias de hoje, já que para eles os únicos 
caminhos para esses “primitivos” deixassem esse posto era a catequese. 
FERNANDES 

 

Até a metade do século XVII a língua tupi-guarani sistematizada na grafia 

portuguesa por Anchieta era a língua predominante no Brasil, assumida como 

importante estratégia colonial de catequização e exploração dos recursos naturais 

que davam lucros ao mercado europeu. 

Sobre essa catequização o antropólogo José Augusto Laranjeiras salienta 

que: 
 

Tupã era uma espécie de divindade periférica que os padres jesuítas 
resolveram alçar a um lugar central porque era um dos poucos espíritos 
capazes de ‘meter medo’ aos índios. De um modo geral, os espíritos e 
divindades que os tupi cultuavam eram seres muito amigos, muito próximos, 
muito benevolentes e os padres precisavam dar uma ideia de Deus que 
desse um pouco mais de medo e, aí eles descobriram este que era um 
espiritozinho periférico mas que fazia zoada, o trovão(...). 

 

É interessante que possamos nos questionar, que olhares tão diferentes são 

esses, que histórias tão diversas são essas? A posição que vamos adotar cabe a 

cada um de nós, mas, é necessário, diria que urgente, podermos discutir sobre 

esses fatos. Uma vez, um professor mostrando uma semente na turma perguntava a 

todos: - o que vocês vêem? E muitos responderam: - vejo uma semente! O professor 

disse-me perguntem o que eu vejo? - Vejo uma árvore enorme, vejo uma floresta 

grandiosa! E vocês, leitores, o que vêem? Conseguem perceber a importância do (a) 
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educador (a) em tal contexto? O que escolhemos e elegemos para trabalhar em 

educação? Que ideologias (conscientes ou não) nos pautamos para  

desenvolvermos a nossa docência? Quais as consequências para os (as) 

educandos (as) a partir de tais “escolhas”? É preciso ter sensibilidade para exercitar 

olhares diferenciados sobre diferentes povos e suas civilizações. Pape (2004), foi 

uma descoberta nesse sentido, ao tempo que mostra que trabalhar sob essa 

perspectiva é plenamente viável. A forma como ela propõe a construção do 

conhecimento e as linguagens nos inquietam no sentido de buscar esse resgate 

histórico. 

Uma vez refletindo nas múltiplas possibilidades de trabalhar com a 

diversidade e acreditando que cada leitura sobre esses povos nos remete a novas 

descobertas, seus símbolos e significados, presentes nas cores, formas, elementos 

da natureza. 

Um aspecto importante sobre a sociedade tupinambá era a ausência de um 

governo central, como em Portugal que tinha a figura do rei. Mesmo sem esse 

governo central as aldeias tupinambás representavam unidades políticas 

autônomas: 

 
A chefia era basicamente exercida apenas durante as guerras e a 

autoridade política ao nível da aldeia era exercida pelos mais velhos, pela 
via prestígio pessoal, pelo aconselhamento e não de mando. (...) Era uma 
sociedade que conseguiu manter uma unidade cultural que ia desde o que é 

hoje o norte da Argentina até o curso médio do rio Amazonas
15

. 

 
Sobre essa forma de organização societal tendo os anciães como referência, 

identificamos um manto tupinambá, feitos de penas do pássaro Uwara pirange nome 

Tupinambá do pássaro mítico guará de extrema importância cujo significado 

simbólico compunham ritos sociais complexos e vestidos por ocasião dos grandes 

rituais masculinos, como a iniciação e a troca de nomes. Os mantos de penas 

comunicavam a posição social de um indivíduo na organização social dos 

tupinambás. Eles promoviam, ao usuário, aspectos solenes, míticos, ritualísticos e 

exaltavam a bravura ao aprisionar o inimigo e sacrificá-lo ritualmente. A leitura dos 

mantos encontra-se registrada nas gravuras dos séculos XVI e XVII. Os europeus 

 

 
15 

SAMPAIO, José Augusto Laranjeiras. A presença indígena na Baía de Todos os Santos e na 
área do Parque São Bartolomeu. In: História, Natureza e Cultura Parque metropolitano de Pirajá. 
Salvador: Editora do Parque, 1998, p.29-35. 
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encantavam-se com a majestade da vestimenta e é possível que os artistas 

associassem o manto tupinambá ao manto real, diz Pape. 

 

 

 

Manto simbólico versões da Memória Tupinambá 

 
Uwara pirange nome Tupinambá do pássaro de penas vermelhas ao ser 

visto pela primeira vez pelos povos europeus inicialmente recebeu o nome de 

Eudocimus ruber, foi uma das primeiras espécies da avifauna brasileira a chamar a 

atenção desses povos que visitaram o Brasil, alguns anos mais tarde por volta do 

século XVI, o Guará passou a ser conhecido comumente na Europa, por intervenção 

do Karl Von Croy (1560-1612) que tinha o título de Duque. Staden (1557) é quem 

primeiro apresenta a expressão, para se referir ao pássaro Guará uwara pirange 

oriunda da língua dos Tupinambá. A posteriore o uwara pirange passou a ser 

chamado pelos portugueses de Guará, nome pelo qual ficou amplamente conhecido. 

Ainda sobre transcender os discursos etnocêntricos sobre o povo tupinambá 

é valiosa a história de resistência e superação do índio Manuel Rodrigues de Jesus 

ao jugo colonial. Sobre isso (CANCELA, Francisco, 2008) destaca: 

 
(...) Existiram ações políticas dos índios que demonstram uma consciência 
da situação colonial, mas direcionam para uma opção de resistência à 
ordem colonial, sem, contudo, negá-la. Esta resistência busca, portanto, 
adaptar as demandas coletivas ou individuais de índios ao mundo colonial. 
As experiências de anos de contato com a cultura européia, fosse na 
condição de escravo, fosse na condição de aldeado, possibilitaram o 
domínio de uma série de signos e procedimentos da cultura letrada e 
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E mais: 

institucionalizada, que foram apropriadas pelos indígenas para negociar 
melhores condições de vida na sociedade colonial em formação. 

 

 
Além da apropriação de signos, os indígenas também aproveitaram suas 
experiências nas povoações coloniais para ampliar suas redes de 
sociabilidade, estabelecendo relações de solidariedade e troca com 
escravos africanos, mestiços livres, brancos pobres e outros indígenas. 
Dentro deste contexto que se explica a ação de Manuel Rodrigues de 
Jesus: de um lado, apropriou o valor simbólico e jurídico dos documentos 
escritos para utilizar na defesa de seus direitos; do outro, aproveitou as 
relações estabelecidas com o padre e os colonos para solicitar os 
documentos e, também, as relações construídas no ofício de prático, onde 
mantinha contato com vários marujos, capitães de embarcações e 
comerciantes que entravam na Barra do Rio Grande de Belmonte, para 
conseguir carona em direção ao reino. 

 

Relatos portugueses registraram em 1759 o estado das missões e dos 

aborígenes da Bahia. Segundo esses relatos: 

 
A missão do Espírito Santo, "em distância de seis léguas pela Costa de 
Itapuã para a parte Norte desta Cidade", já se tomara vila de Abrantes deste 
8 de outubro deste mesmo ano, possuindo uma população de "quarenta e 
nove Casais alem de viúvos, viúvas e órfãs de pai e mãe ...". Em  torno 
deste local teria existido no passado um quilombo, embora as informações a 
este respeito sejam vagas; é certo, no entanto que, em 1827, Abrantes foi 
palco de uma revolta escrava." Numerosos foram, aliás, os episódios nesta 
costa da Bahia a testemunhar sobre a resistência dos escravizados à 
opressão do sistema vigente. Revoltas e a organização de mocambos, ou 
quilombos, aí ocorreram como manifestações visíveis desta resistência. 
Parece-nos pouco provável que aborígenes e/ou caboclos, escravizados ou 
livres, não tenham jamais participado desses eventos históricos 
empreendidos pela iniciativa dos negros. É verdade que os aborígenes 
eram habitualmente arregimentados em batalhões de caça a negros 
africanos fugitivos, batalhões comandados por militares portugueses ou por 
capitães-do-mato. "Paradoxalmente, há também referências à incorporação 
de negros africanos e afro-brasileiros a povoados indígenas e a aborígenes 
habitando comunidades de fugitivo

16
. 

 
Sobre a situação dos tupinambás contemporaneamente e de outros povos 

Terena comenta: 

A solução passa obrigatoriamente pela demarcação dos territórios e pelo 
atendimento emergencial das questões de fome, educação e saúde. Passa 
também pela elaboração de um plano bem construído, de médio e longo 
prazo, visando não só à nossa proteção, mas também à nossa evolução, à 
nossa integração na sociedade. Nós não podemos viver sem o homem 
branco. E o homem branco tem de entender que ele nunca vai conseguir  
ser brasileiro de verdade se não levar em consideração a sobrevivência e a 
participação dos índios na sociedade. Esse plano teria de ser construído em 

 

 

16 
PROVEDELLO, Maysa. Em busca de reconhecimento.www.blogdoacra. 
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conjunto, por indígenas e brancos, e teria de nos capacitar a cuidar de 

nosso futuro no longo prazo
17

.. 

 
 

 

E ainda: 
 

Temos consciência de que somos guardiões de boa parte da diversidade do 
mundo e por isso queremos, de agora em diante, não só falar de direitos, 
mas também de deveres. Por exemplo, o índio que desmata uma área na 
cabeceira de um rio ou que deixa o fazendeiro fazer isso, deve ser 
responsabilizado. É o princípio do direito coletivo. Na relação tradicional 
indígena, o indivíduo é responsável, ele tem deveres. O principal deles é o 
compromisso de preservar a terra para que no futuro seus filhos e netos, a 
coletividade, tenham seus direitos de sobrevivência assegurados. Isso é 
quebrado quando o Estado trata esse indivíduo de forma paternalista, como 
o Brasil vem fazendo desde sempre. Por isso acredito que é preciso o 
planejamento de uma política indígena de médio e longo prazo, feita e 
tocada com a nossa participação 

18
. 

 
 

Os tupinambás tinham aldeias com uma população de aproximadamente 

de três a dez mil pessoas, aldeias que ficavam muito próximas umas das outras, que 

demonstrava a capacidade desses povos de manterem íntegros a sua gente, em 

harmonia com a biodiversidade litorânea da qual eles detinham um grande 

conhecimento que lhe dava capacidade de constantes deslocamentos rápidos e 

adaptação a novos territórios. 

Além da tecnologia de alimento com a farinha de mandioca que eles sabiam 

ensacar, e fazê-la durar estocando-a por muito tempo para alimentar essa grande 

população, destaque para a alimentação conseguida através dos mangues: os 

caranguejos, os mariscos, muito ricos em proteína animal (SAMPAIO,1998). O litoral 

e toda riqueza de seu ecossistema era o ambiente preferencial do povo tupinambá. 

Nesses ambientes essa população não tinha dificuldades para viver. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 

PROVEDELLO, Maysa. Em busca de reconhecimento.www.blogdoacra. 
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50 
 

1.2 .“BAHIA A ROMA NEGRA” AFRICANOS/AS EM ITAPUÃ 
 
 

 
Lúcia Marçal

19
 

 

Resistência, Persistência, Insistência 

Consistência, Desistência? 

ANCESTRALIDADE 

 
Pele estica, Pêlo eriça 

Poros abrem, Sangue ferve 

Alma esfria? 

IDENTIDADE 

 
Mão macia, Cria calos 

Cobra colos, Cobre pólos 

Tocar solos? 

SOCIABILIDADE 

 
No atabaque, Na barrela 

No ferro de engomar, No sax 

Sentidos no cuaradouro? 

COMUNALIDADE 

 
Na busca de um lugar: 

Academia, Recanto, Recôncavo 

Além do oceano bastaria? 

TERRITORIALIDADE 

 
Samba-terapia, Jazz-filosofia 

Blues-economia, Clássica-harmonia 

Timbalar valeria? 

ALTERIDADE 

 
Estar em movimento 

Não apresentar documentos 

Saber-se sentimentos 

Saberes milenares 

Sentidos postulares 

Conhecimento: 

Produto da f(r)icção 

Da pele com os apelos 

Da África que vive aqui! 

 

 
Esse poema nos remete a importância de dialogar com concepções teóricas 

no contexto das bases filosóficas que tratam da perspectiva da Descolonização e 

 

19 
Poema de autoria da professora Lúcia Marçal. 
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Educação que enfatizamos na introdução dessa dissertação. Podemos identificar o 

apelo a noções que marcam o poema como ancestralidade, identidade, 

sociabilidade, comunalidade, territorialidade, alteridade que nos convidam e animam 

a assumir concepções históricas que afirmem a alteridade civilizatória africano- 

brasileira. 

 
A África é o continente de mais antiga ocupação humana, lugar de 
desenvolvimento de grande parte do conhecimento da humanidade. As 
culturas agrícolas e pastoris tiveram seu desenvolvimento importante em 
solo africano. As culturas das manufaturas e das artes também foram 
intensamente processadas pelos diversos povos africanos. Nos campos das 
filosofias, da matemática e das culturas letradas a África precede outros 
continentes e realiza um significativo e inesgotável acervo. A realização de 
cidades, reinos, impérios e sistemas comerciais faz parte do passado 
africano em todas as regiões do continente. A enumeração de partes do 
processo civilizatório é necessária para ilustrar a complexidade e a 
importância da bagagem africana trazida para o Brasil. A Europa na sua 
constituição Grego Romana deve grande tributo à base africana devido às 
civilizações Egípcias e Etíopes

20
. 

 

Objetivando alcançar o intento do capítulo que é o de explicitar o legado dos 

povos africanos na territorialidade de Itapuã, conheçamos um pouco mais 

detalhadamente essa presença em solo brasileiro e seus desdobramentos 

institucionais. Prevenimos o/a leitor/a de que faremos uma breve abordagem aqui, 

isso porque a história dos africanos/as no Brasil, Bahia e de modo especial em 

Itapuã exige que reconheçamos o complexo civilizatório que foi dispersado pelo 

tráfico de seres humanos tratados como “mercadorias”, brutalmente arrancados de 

seus “solos de origem” (SODRÉ apud PUNZO, 2003), usurpados de sua condição 

de nobreza (no âmbito social/material) e que conseguiram, a custa de muita luta, 

resistência e literalmente “sangue”, manter sua dignidade enquanto individual e 

coletiva e preservar o seu rico, complexo e milenar “acervo” cultural e filosófico- 

existencial. 

Comecemos por esclarecer o que estamos entendendo por “Roma Negra”. 

Nas suas obras Narcimária Luz aborda o legado de uma importante liderança da 

tradição africano-brasileira que é a saudosa Iyá Oba Biyi a Mãe Aninha fundadora  

da comunidade-terreiro Ilê Axé Opô Afonjá. Iyá Oba Biyi se referia a Bahia como 

uma “Roma negra”, isto porque, metaforicamente ela compreendia a Bahia como 

uma polis que confere existência transatlântica a África negra; e de outro, se 
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constitui num marco fundamental de referência à compreensão da arkhé que funda, 

estrutura, revitaliza, atualiza e expande as comunalidades africano- brasileiras 

(LUZ,1999, p. ). 

Narcimária Luz destaca que no seu livro A Cidade das Mulheres, Ruth 

Landes, antropóloga americana que na década de trinta esteve no Brasil, destacou 

que na Bahia: ... ‘As mulheres negras encontraram mais reconhecimento, do seu 

próprio povo.... Uma distinta sacerdotisa chamou a sua cidade de Roma Negra,  

dada a sua autoridade cultural; foi aqui que as mulheres negras atingiram o auge de 

eminência e poder, tanto sob a escravidão como após a emancipação. Controlando 

os mercados públicos, as sociedades religiosas e também suas famílias’ (LUZ, 

LANDES, 1961, p. 112) 

Aqui é importante destacar o poder feminino, na constituição e fundação dos 

valores que caracterizam a sociabilidade que vêm dinamizando as lutas de 

afirmação do patrimônio africano no Brasil. Feita essas considerações, sobre a (re) 

territorialização dos valores da civilização africana na Bahia, vamos recuperar nas 

contribuições de Pierre Verger (2002, p. 27) alguns ciclos com periodização e locais 

de procedência e de destino dos africanos/as em solo brasileiro: 

O tráfico dos escravos em direção á Bahia pode ser dividido em quatro 
períodos: 

1. - O ciclo da Guiné durante a segunda metade do século XVI; 

2. - O ciclo de Angola e do Congo no século XVII; 

3. - O ciclo da Costa da Mina durante os três primeiros quartos do século 
XVIII; 

4. - O ciclo da Baía do Benin entre 1770 e 1850, estando incluído aí o 
período do tráfico clandestino. 

 

No que se refere aos locais de destino quando em solo brasileiro, tem-se: os 

povos aqui conhecidos como bantos, do primeiro e segundo ciclo foram distribuídos 

por quase todo o território brasileiro, especialmente Bahia, Rio de Janeiro,  São 

Paulo e parte da região norte, principalmente as áreas rurais; Parte do segundo e 

terceiro ciclo foram predominantemente do Reino do Benin (aqui conhecidos como 

jeje) foram distribuídos para Bahia, Maranhão, Piauí e Pernambuco e os dos últimos 

ciclos, provenientes principalmente da região da Nigéria, denominados “nagôs” 

foram distribuídos para Bahia, Pernambuco, Maranhão, principalmente nas áreas 

urbanas. 
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Tal “dispersão” acaba por configurar também as manifestações diversas de 

religiosidade de matrizes africanas no extenso Brasil e que ficaram conhecidas como 

diferentes “nações” que ganham diferentes conotações que ultrapassam e muito a 

noção de territorialidade. Os povos bantos formaram as nações Congo/Angola que 

se instalaram, predominantemente nas zonas rurais com alguns também nas áreas 

urbanas como no Rio de Janeiro, Minas Gerais, interior da Bahia e receberam as 

denominações de candomblé, batuque, batucajé, macumba, pará, etc. 

Os das regiões do Daomé formaram as nações nagô/jeje, mais 

especificamente nos Estados da Bahia, Pernambuco, Maranhão, dentre outros que 

receberam as denominações de xangô, xambá em Pernambuco; jeje/nagô com 

variações mahi, savalu, modunbi na Bahia e região do Recôncavo e tambor de mina, 

casa das minas e fanti-achanti no Maranhão. 

Em 1657 após o tratado de paz assinado pela Rainha Ginga e a coroa 

portuguesa, encenou-se a guerra do Império de Congo e o tráfico escravista  

europeu na região. O Brasil paulatinamente viu o deslocamento do tráfico em 

direção a Costa da Mina, localizando o Império de Daomey e o reino de Adra, 

vinculado ao Império Oyo-Yoruba ou Nagô. Com a construção do forte de São Jorge 

da Mina em 1948 pelos portugueses, esse se tornou um ponto estratégico 

importante na rota dos europeus em direção a costa africana. 

Nessas “relações comerciais” o fumo especialmente o da Bahia, era um dos 

produtos mais apreciados pelos africanos. Esse fumo tornaria Salvador capital 

mundial do tráfico escravista. Também a febre do ouro proporcionou grandes 

movimentos migratórios para a região de Minas Gerais, fomentando o tráfico desde 

África. Como destaca Luz (1995, pg. 461) “o tráfico interno já colocara a Bahia em 

posições estratégicas, pois por lá passava e de lá vinha a grande maioria dos 

escravizados para trabalhar nas minas de extração de ouro em Minas Gerais”. 

Através dos portos o comércio escravista onde milhões de africanos foram 

transportados como cargas para serem escravizados nas Américas estavam os 

Fanti-Ashanti, os Fulas, Haussás, Fulani, mandingas, tapas e Nagôs. Como afirma 

Verger (1983, pg. 6) houve certos anos grandes atividades, onde cerca de cem 

veleiros faziam a travessia entre a Bahia e esta parte da África. Dentre estas nações 

os Yoruba-nagô predominam na Bahia, como informa Verger (1983, pg. 12) sobre os 

deuses trazidos por eles: 
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Os Yoruba de Oyó chegaram com Xangô, o deus do trovão, que foi seu 
terceiro rei; os Egba de abeokuta trouxeram Iyemanjá,deusa do rio Ogum, 
que na Bahia é considerada divindade do mar; os Ijexá vieram com Oxum 
que no Brasil chegou a ser divindade das águas doce; os ekitis trouxeram 
Ogum, deus do ferro, dos ferreiros e dos guereiros; a contribuição de Ifé foi 
Obatalá, divindade da criação; a de Ifan foi Oxalufan; e de Egibo veio 
Oxaguian, os dois nomes usados para o culto de Obatalá no Brasil. 

 
 

Itapuã está incluída no cenário “do início do século passado, os africanos 

originários do Golfo de Benin, incluindo as etnias Jeje (Ewe), Nagô (Yoruba), 

Haussá, Tapa e Benin, dentre outras, formam aproximadamente metade da 

população afrivana em Salvador” (LUZ, 1995, p. 469). 

Com a presença maciça dos nagôs e jejes na Bahia as estratégias de luta 

com o objetivo do jugo da escravidão proliferaram quilombos, insurreições, 

principalmente em Salvador entre 1810 a 1835, o número de irmandades católicas 

de homens negros cresceram e foram fundando comunidades-terreiro, sendo 

implantados valore culturais característicos desses povos, afirmando seu direito à 

existência no contexto nacional nascente. 

Luz (1995, p. 480) A reconstrução da identidade africana nas terras do 

Brasil, especialmente em Salvador, neste período, se caracteriza pela ocupação e 

constituição de determinados espaços em que iam renascendo os valores e 

instituições de origem adaptadas ao novo contexto. 

Itapuã acaba por se configurar como uma região ou área, mais um porto de 

embarque desses nagôs que predominam também em São Salvador – Bahia. A 

presença de africanos e o desembarque de escravizados em Itapuã e praias 

próximas é fortemente atestada pela memória oral, também confirmada por 

documentos escritos, sobretudo no que se refere ao desembarque ilegal. Verger 

(1983) dá notícia de que: 

“em 1834, a polícia baiana teria apreendido 159 dos 200 escravos 
desembarcados de contrabando na praia de Itapuã e destinados a trabalhar 
na propriedade de José Raposo Ferreira, em Santo Amaro de Ipitanga”. O 
mesmo autor, informa também do desembarque, em 1838, numa duna dos 
arredores de Itapuã, de um grande carregamento de escravos transportados 
ilegalmente no brigue Dido. 

 
 

A vinda dos povos africanos para o Brasil implantou e fortaleceu a identidade 

dos valores africanos e instituições desse povo. Mesmo na condição de escravidão o 

valor do trabalho foi significativamente influenciado pela sociedade africana, por 
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conta também das expectativas de alforria e insurreições. A Bahia, em especial, 

emergia a divisão sexual do trabalho, tal como a África. Na condição de libertas ou 

escravas, as mulheres (ganhadeiras) dominavam o comércio de rua como afirma 

Vilhena (apud Reis, 1986, p. 199) se juntam para vender tudo o que trazem, como 

seja peixe, carne meio assada, a que dão o nome de moqueada, toucinho, baleia no 

tempo da pesca, hortaliças, etc. Sobre os homens, (LUZ, 1995, p.482) se ocupavam, 

sobretudo, dos serviços de estiva, cargas e transporte e os carregadores de cadeira 

formavam a categoria mais numerosa. 

Em Salvador, século XIX, os cantos mais conhecidos eram os dos Nagô, na 

rua do Comércio, e na rua das Princesas, dos Gruncis nos Arcos de Santa Bárbara, 

o dos Haussás, próximo ao Hotel das Nações, entre outros. Essa organização dos 

cantos expandiam as relações de trabalho e coesão social e fortaleciam, ao mesmo 

tempo, os africanos na luta por maiores conquistas sociais, econômicas e políticas. 

Luz (1995, p. 485) sobre os cantos: O espírito comunitário dos cantos se desdobrava 

nas juntas ou caixas de empréstimos, que visavam estabelecer fundos para 

pagamento do resgate através da aquisição da carta de alforria, e outras 

necessidades dos associados. As juntas como afirma Reis (1986, p. 204) 

reproduziam instituições africanas como a esusu, de origem nagô, foram elas que 

deram as bases econômicas para a construção das igrejas das “irmandades de 

homem de cor”. As irmandades reestruturam relações sociais oriundas dos centros 

de irradiação dos valores negros, as instituições da religião tradicional africana. A 

Revolta dos Alfaiates em 1798 caracteriza a implantação e expansão do complexo 

religioso Jeje-Nagô. A primeira casa de culto aos orixás no Brasil é o Ilê Ase Airá 

Intilé encabeçada pela Iya Nassô, alta sacerdotisa do culto Nagô e zeladora do culto 

ao Sango no afin, palácio real. 

 
Além das casas de culto aos orixás, outros segmentos religiosos se 
implantaram e se expandem na Bahia, com as sociedades secretas  
Egugun, voltado ao culto dos ancestres masculinos, Gelede, voltado ao 
culto das Iya-mi Agba, as mães ancestrais, e a Ogboni, que reúne líderes da 
comunidade nagô (LUZ ,1995, p.487). 

 

 
As crises políticas e econômicas, características de aspirações das lutas 

tanto dos africanos, quanto os chamados crioulos pela independência, permitiam  

aos negros sonhar com a libertação. 
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Em rebeliões espontâneas ou planejadas, na capital e nas vilas do 
Recôncavo, nos engenhos, fazendas e armações de pesca, os escravos 
africanos mantiveram os senhores em estado de insegurança constante. [...] 
invariavelmente os rebeldes foram derrotados, em alguns casos de maneira 
brutal, mas essa insubmissão permanente criou uma tradição de audácia 
que impregnaria as relações escravistas na Bahia nesse período (REIS, 
p.68,69). 

 
 

Nesse contexto uma série de levantes ocorreram, entre eles, está o de 1814, 

durante o governo de Conde dos Arcos, mais precisamente no dia 24 de fevereiro de 

1814, escravizados de Manuel Ignácio da Cunha e pescadores de Itapuã (verificar p. 

491, Agadá) liderados pelo rei Francisco e a rainha Francisca (considerados reis e 

rainhas pelos insurgentes) se revoltaram e mataram o feitor e membros da família, 

se dirigiram então para o Recôncavo e seguiram para Santo Amaro de Ipitanga onde 

foi travada uma sangrenta batalha com as tropas do Governo, onde uns foram 

aprisionados e outros foram parar em Alagoas. 

 
[...] Durante a revolta os rebeldes mataram 14 pessoas, entre elas escravos 
que recusaram a unir-se a eles, e perderam 58 de seu lado. Dos que foram 
presos, quatro terminaram condenados à morte e enforcados; muitos foram 
punidos com penas de açoite, inclusive quatro mulheres; 23 foram 
deportados para colônias penais na África portuguesa. Além desses, mais 
de duas dezenas morreram nas prisões por maus tratos. Entre as vítimas da 
repressão deve-se também incluir muitos que de acordo com relato policial, 
teriam se ‘suicidado’, afogando-se no Rio Joanes ou enforcando-se. Parece 
que os insurgentes que conseguiram romper o cerco continuaram a luta. 
Foram parar em Alagoas, onde teriam planejado um levante, que afinal não 
apareceu, com data marcada para dezembro de 1815. 

 

Ainda em Itapuã: 

 
Outra rebelião marcante na Bahia, em Itapuã, foi a de 12 de março de 1828 
e o alvo mais uma vez foi outra armação pesqueira de Manuel Ignácio da 
Cunha e Francisco Herculano. Aproximadamente cem insurgentes saíram 
de Itapuã em direção a Pirajá e nesse trajeto queimaram casas e canaviais. 
Na Engomadeira os insurgentes foram reprimidos pela polícia. Uns foram 
presos, outros desapareceram pelas matas e um deles, Joaquim, de origem 
nagô, recebeu cento e cinqüenta açoites como exemplo para todos/as 
aqueles/as que se recusavam a aceitar a ordem escravista colonial. As 
organizações quilombolas também foram fundamentais para a vida dos 
africanos em Itapuã, que mantinham vínculos com outras freguesias de 
Salvador submetidas ao regime escravista Itapuã também é uma referência 
importante no contexto das insurgências dos africanos na Bahia, cujas 
estratégias de luta pela liberdade de existência constituem um importante 
legado para a Rebelião Malê em 1835, uma das mais importantes das 
Américas (LUZ,2012) 

 
 
 

 

Ainda segundo Verger (1983): 
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Este último levante se inclui no ciclo de revoltas e rebeliões de vários tipos 
que se seguiram à Guerra da Independência, uma vez que a vitória dos 
brasileiros não provocou mudança alguma no sistema escravista vigente. 
Nas lutas pela Independência da Bahia, obrigados pelas circunstâncias, 
aborígenes e negros, livres e escravos, mestiços ou não, combateram lado 
a lado por uma causa estranha a seus interesses. 

 
 

Os africanos vieram a Itapuã para trabalhar nas armações de pesca e nos 

contratos (engenhos de óleo de baleia), o que também pudemos comprovar com 

documentos de arquivos, demonstrando que muitos africanos e seus descendentes 

foram trazidos também a esta região para o trabalho nas fazendas e nos engenhos 

de cana-de-açúcar. 

Desde a sua “chegada” nas Américas e no Brasil, o povo negro lutou por sua 

libertação das mais variadas formas, através de guerras ou guerrilhas e quilombos. 

A luta pela liberdade se caracterizou com revoltas dentro dos navios, suicídios, 

abortos, envenenamento de senhores e feitores, acumulação de recursos para 

compra de cartas de alforria, insurreições e a implantação de instituições que 

mantiveram a continuidade de valores civilizatórios africanos. 

Uma das estratégias mais significativas que caracteriza a história dessa luta 
de libertação é a constituição de áreas libertadas, em regiões afastadas das 
unidades de produção e dos aparelhos militares escravistas, chamados 
quilombos ou palanques, ou cumbes, etc (LUZ, 1995, p.384) 

 

Os quilombos se constituíram numa forma de resistência contra o 

escravismo colonial, implantando e expandindo os valores negro-africanos nas 

Américas, eles foram responsáveis como afirma Luz (1995, p. 384) por quebrar a 

estrutura capitalista escravista colonial, além de desgastarem continuamente os 

exércitos colonialistas, estabelecendo as bases para a luta de independência do 

continente e (NASCIMENTO, 1981, p. 149) que eles se constituíram no maior 

exemplo de continuidade cultural africana no Novo Mundo (SANTOS, 1985, p. 17) 

ressalta que “o mundo do açúcar e Palmares eram como duas nações vizinhas e 

inimigas”, antagônicas pela base de princípios e valores. Mundos antagônicos como 

diria a venerável Iyalorixá Mãe Senhora “o da porteira para dentro e o da porteira 

para fora”. 

As populações das regiões Bantos foram as primeiras a serem trazidas para 
o Brasil, e foram as que vieram em maior número e mais marcaram a 
cultura Brasileira. São populações de um imenso território africano, de 
culturas variadas e tendo formas filosóficas e culturais bastante complexas 
cujo entendimento somente recentemente foi possível para a cultura 
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ocidental, estas marcaram os signos principiais da cultura brasileira. 
Seguiram as populações Bantos povos da África Ocidental, dentre elas um 
número significativo de Yorubanos e Daomeanos. A marca africana é 
indiscutível na cultura brasileira. Africanos e afrodescendentes na de busca 
da liberdade e da igualdade social realizaram os eixos marcantes da historia 
social brasileira. Foram milhares de quilombos, de rebeliões, de instituições 
no combate ao escravismo criminoso. Foi uma intensa participação em 
todos os movimentos da história nacional

21
. 

 
Destacaremos alguns dos milhares de quilombos espalhados pelas 

Américas que se sobressaíram no processo histórico da insurgência negra, se 

caracterizando como formação social paralela, assentado nos princípios da 

sociedade comunal negro- africana. Começaremos por volta de 1600 quando se 

constitui o reino dos Palmares em Alagoas, no Brasil. Mais tarde em 1965 o maior 

quilombo das Américas. Luz (1995, p. 401) informa que chegou a ocupar 277 mil 

quilômetros quadrados de superfície no alto das montanhas. E resistindo cerca de 

cem anos. (LUZ, 1995, p. 401) informa que centenas de quilombos se espalharam 

por todo o Brasil, a exemplo do Quilombo de Ambrósio, ou Quilombo Grande em 

Pernambuco, mais tarde Quilombo do Campo Grande. Também o quilombo de 

Manuel do Congo. Esses espaços se caracterizaram como luta de afirmação sócio- 

existencial, se desdobrando em comunidades negras da atualidade ao longo da 

história, foram eles responsáveis pela expansão e luta do negro contra a escravidão 

e o genocídio. 

Em fins do século XVI, cerca de quarenta negros conseguiram atingir uma 

região afastada e de dificílimo acesso. Essa região, cuja geografia beneficiava os 

objetivos estratégicos dos negros em sua luta para criar os espaços sociais 

necessários à sua afirmação existencial como afirma Luz (2012) na listagem 

elaborada pelo historiador Stuart Schwartz sobre os mocambos e quilombos que 

existiram na Bahia, no período compreendido entre 16 14 e 1826, figura o nome do 

Buraco do Tatu. Esta aldeia de escravos fugitivos teria perdurado cerca de duas 

décadas, ou seja, de 1744 a 1763, ano em que foi destruída por uma expedição 

militar portuguesa.'' Até hoje existe um local com o nome de Buraco do Tatu nas 

margens da estrada Velha do Aeroporto de Itapuã, afirma Luz. 

Reis (revista Memórias da Bahia, p. 42) confirma que duas áreas em Salvador 

existiram quilombos, um deles, é o Quilombo do Buraco do Tatu, em Itapuã. 

Moradores de Itapuã afirmam que ele existiu próximo à Estrada Velha do Aeroporto, 
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entre Itapuã e Cajazeiras e uma enorme pedra representa a história desse quilombo, 

nessa pedra, existi um vão que servia de passagem e esconderijo para os 

quilombolas em perseguição. 

Luz (2008) acrescenta a essa história que: 

 
Itapuã era local de embarque e desembarque de povos africanos. Para cá 
vieram pessoas que exerciam lideranças importantes no  continente 
africano: pessoas que tinham conhecimento sobre os astros, botânica, 
biologia, navegação, medicina; guerreiros, sacerdotes, ferreiros, arquitetos, 
oleiros, artistas como escultores, dançarinos, dramaturgos, músicos, 
filósofos, agricultores, etc. A força da civilização africana era representada 
por povos de distintas regiões da África que vieram capturados pelo sistema 
escravista para as Américas durante três séculos. Mesmo com todas as 
agressões sofridas na escravidão, os povos africanos, não abriam mão de 
sua dignidade e conseguiram com muita coragem trazer para as Américas 
de modo especial para o Brasil suas formas de viver e manter a riqueza da 
sua civilização. Em Itapuã também tem na sua história a organização 
territorial do Quilombo Buraco do Tatu 1744 e 1764. O Quilombo Buraco do 
Tatu manteve-se erguido inspirado no modo de vida africano e se expandiu 
em áreas importantes estrategicamente em Itapuã, a exemplo das dunas 
envolvendo a lagoa do Abaeté e toda a sua extensão, hoje conhecida como 
Praia do Flamengo, Alameda da Praia, etc. O Quilombo Buraco do Tatu era 
uma referência importante nas lutas contra a escravidão na Bahia 
desestabilizando de todas as formas possíveis o sistema escravista da 
época. 

 

Sobre esse assunto apud Luz (2012) anuncia: 

 
No período de 1807 a 1809 diferentes grupos de africanos escravizados 
organizaram uma sociedade secreta denominada O Boni, com o objetivo de 
lutar contra a escravidão. No decurso de vários embates, entre avanços e 
repressões, no ano de 1826, muitos adeptos deste combate organizam-se 
para criar o Quilombo do Urubu, situado nas proximidades de Salvador, que 
teve como principal líder uma mulher chamada Zeferina. Outros quilombos 
de igual significação na Bahia foram: O Quilombo Buraco do Tatu, em 
Itapuã. Os chefes desses quilombos eram Antonio de Sousa, um capitão de 
guerra, e Teodoro, com suas companheiras, que tinham o título de rainhas. 
O Quilombo Buraco do Tatu durou 20 anos, até que a comunidade foi 
exterminada pelo autoritarismo colonial. A Bahia conta hoje com Quilombos 
Contemporâneos na categoria denominada Comunidades Remanescentes 
de Quilombos, incluindo os quilombos urbanos engajados na luta pelo 
direito à terra e condições dignas de sobrevivência com auto-estima e 
cidadania. Uma das Comunidades Remanescentes é a de Rio das Rãs em 
Rio de Contas (ILÊ AIYÊ, 2000). 

 

E assim se constitui Itapuã, em histórias tecidas através de insurgências, 

lutas, revoluções, surgindo com a força, significado e elaborações de existir e 

representações sociais que representam os povos tupinambás e africanos. 
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Foto do Quilombo do Buraco do Tatu disponível em http://blogdoacra.blogspot.com 

 

Preciso dizer que muitas vezes me apoiei nos documentos “oficiais” para 

respaldar o meu trabalho, na tentativa de delinear a história de Itapuã, mas gostaria 

de reiterar que esse olhar está impregnado do olhar do europeu. 

Nossa pesquisa enfocou o projeto Associação Crianças Raízes do Abaeté 

por entender que esse espaço educacional ao mesmo tempo que traz a história de 

Itapuã com a presença fundamental dos povos aborígenes e africanos, nos mostra a 

possibilidade de caminhos para a se trabalhar a educação na perspectiva da história 

e cultura africano-brasileira a partir de linguagens que se desdobram em oficinas, 

workshops, livros, revistas, propostas curriculares que legitimam as nossas crianças 

e jovens e toda essa geração que luta pela afirmação e legitimação do legado 

cultural civilizatório dos povos fundantes do nosso Brasil. Como afirma Luz (2009) 

superar as práticas e narrativas teóricas saturadas sobre educação e expressar o 

universo de valores e linguagens característicos da comunalidade africano-brasileira, 

e nele encontrar formas de elaborações criativas para um novo currículo, 

fundamental para afirmação existencial das nossas crianças e jovens. 

 

1.3 TENSÕES E CONFLITOS DE CIVILIZAÇÕES: A AFIRMAÇÃO DO 
CONTINUUM CIVILIZATÓRIO TUPINAMBÁ E AFRICANO NO 
CONTEXTO COLONIAL LUSITANO 

 
Para se entender como se deu o processo de organização política, 

econômica e social da Bahia, Salvador pelos colonizadores portugueses e as 

agressões sofridas pelos povos inaugurais donos dessa terra, tupinambás e dos 

povos forçosamente trazidos da África para o Brasil, é necessário voltar ao sec.XV e 

http://blogdoacra.blogspot.com/
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XVI, quando o início das chamadas “grandes navegações”. Expansão marítima, 

relações mercantilistas, controle do comércio, tudo isso advinha de encontrar o 

melhor caminho para as especiarias do Oriente. Assim se constituíram inúmeras 

rotas ao longo do século X. As rotas comerciais possuíam três grandes eixos como 

explica Santos (2004, p.1): 

O primeiro eixo era composto por duas rotas. A primeira conhecida como a 
Rota da Seda, interconectava o Pacífico e o Índico, ligando o Japão à 
China, Indonésia, Índia, Ceilão, Arábia do Sul e África, chegando ao 
mediterrâneo oriental. Pela segunda rota, conhecida como Rota das 
Especiarias, circulavam produtos entre as ilhas Molucas Índia, Golfo Pérsico 
ou Mar Vermelho, Alexandria, Cairo e Beirute atingindo também ao 
Mediterrâneo Oriental. O segundo eixo era o da Bacia do Mediterrâneo que 
envolvia diretamente nações mulçumanas, senhoras de extensas áreas 
entre a Ásia Menor, o Oriente Médio, todo o Norte da África, Gibraltar, a 
parte da Península Ibérica e o mundo cristão. [...]O terceiro eixo 
denominado Mar do Norte/Báltico, organizava o comércio entre o Norte da 
Europa, passando por Flandres e atingindo Londres. 

 
 
 

 

FOTO DO FAROL ANTIGO DE ITAPUÃ 

 
http://belezanegra1j.blogspot.com/2010_09_01_archive.html 

 

O esgotamento do modelo feudal de produção e a emigração dos 

trabalhadores rurais para as cidades gerou um clima de insatisfação social e de 

revoltas, se agravando após as crises de fome e à falência do sistema comercial e 

financeiro, ocasionando na crise estrutural européia que obrigou os países a 

buscarem soluções para os problemas. Essa crise adquiriu maiores proporções com 

a Guerra dos Cem Anos e a epidemia da Peste Negra que matou 1/3 da população 

européia. 

http://belezanegra1j.blogspot.com/2010_09_01_archive.html
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A descoberta do Homem e do mundo. Companhia das Letras. São Paulo, 1998 

 
 

Portugal devido a sua tradição marítima e desenvolvimento de sua frota 

pesqueira e comercial, lança-se ao mar em busca de soluções para a crise. O 

período áureo das navegações compreende entre 1415 a 1580. No sec. XV foi 

revolucionário para o conhecimento náutico, com o ressurgimento da teoria 

heliocêntrica, astronomia moderna, invenção da imprensa e os primeiros estudos de 

anatomia, propiciando a aventura ao Mar Tenebroso. 

 
Não vamos tratar aqui de como se deu a “descoberta”, ou melhor, invasão e 

exploração do Brasil e, consequentemente, da Bahia. Isso tem sido incansavelmente 

discutido em muitos trabalhos de grande relevância e deve continuar sendo. Mas 

discutiremos aqui de como e de que forma ocorreu esse encontro forçado entre os 

povos inaugurais e os portugueses e mais tarde africanos, aborígenes  e 

portugueses aqui na Bahia. 

Trataremos com uma certa importância a figura extravagante e controversa 

de Diogo Álvares Correia, o Caramuru, personagem que consegue mostrar a “cara” 

de Portugal e a forma como esse país conseguiu por meios escusos e cruéis se 

apossar de terras, riqueza naturais, escravizando povos em nome da de uma fé, que 

se respaldou no Desrespeito, Desumanidade, Despotismo, Destruição. 
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CARAMURU: POEMA ÉPICO 
Santa Rita Durão 

CANTO I 

I 

 
De um varão em mil casos agitado, 
Que as praias discorrendo do Ocidente, 
Descobriu o Recôncavo afamado 
Da capital brasílica potente: 
Do Filho do Trovão denominado, 
Que o peito domar soube à fera gente; 
O valor cantarei na adversa sorte, 
Pois só conheço herói quem nela é forte. 

 
III 

 
E vós, Príncipe excelso, do Céu dado 
Para base imortal do Luso Trono; 
Vós, que do Áureo Brasil no Principado 
Da Real sucessão sois alto abono: 
Enquanto o Império tendes descansado 
Sobre o seio da paz com doce sono, 
Não queirais de dignar-vos no meu metro 
De pôr os olhos, e admiti-lo ao cetro. 

 
V 

 
Devora-se a infeliz mísera Gente, 
E sempre reduzida a menos terra, 
Virá toda a extinguir-se infelizmente; 
Sendo em campo menor maior a guerra. 
Olhai, Senhor, com reflexão clemente 
Para tantos Mortais, que a brenha encerra; 
E que, livrando desse abismo fundo, 
Vireis a ser Monarca de outro Mundo 

LXXVI 
 

Que o indígena seja ali empregado, 
E que à sombra das Leis tranqüilo esteja; 
Que viva em liberdade conservado, 
Sem que oprimido dos Colonos seja: 
Que às expensas do Rei seja educado 
O Neófito, que abraça a Santa Igreja; 
E que na santa empresa ao Missionário 
Subministre subsídio o Régio Erário. 

 

LXXVII 

 
Por fim publica do Monarca reto, 
Em favor de Diogo, e Catarina, 
Um Real honorífico Decreto, 
Que ao seu merecimento honras destina: 
E em recompensa do leal afeto, 
Com que a coroa a Dama lhe confina, 
Manda honrar na Colônia Lusitana, 
Diogo Álvares Correa de Viana. 
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Trechos do Poema Épico Caramuru 

 

Analisemos um pouco a história desse homem “aventureiro”. E assim 

tiraremos nossas próprias conclusões a respeito de tal. Diogo Álavres Correia, 

chamdo pelos Tupinambás de Caramuru, significa "pau que cospe fogo" que aos 

primeiros contatos com os aborígenes utilizou-se do mosquetão, ou fuzil para se 

“proteger” da “fera gente” (ver canto I poema Caramuru). Mais tarde, Correia 

conheceria toda a sociedade Tupinambá e dela se utilizaria para seus próprios 

interesses. 

Para conquistar a confiança dos Tupinambás, Caramuru se utilizou de 

estratégias desleais, ao mesmo tempo ele também liderava portugueses na Bahia, 

serviria a franceses e espanhóis também, alguns autores acreditam. Vamos 

conhecer um pouco da sua trajetória, como informa Santos (2004, p. 22): “Vivendo 

entre os “indígenas”, provavelmente desde 1510, Correia teria estabelecido aliança 

com várias aldeias permitindo-lhes o acesso a armas de fogo, fazendo escambo e 

casando-se com filhas das principais lideranças”. Ora se os casamentos eram 

fundamentais na disputa de poder na sociedade Tupi, Caramuru estava muito bem 

apoiado, o casamento construía alianças e garantia estrategicamente a proteção por 

parte dos cunhados e a simpatias dos mesmos que obtinham trabalhadores para as 

atividades econômicas, entre elas, a prática ilegal da venda do pau-brasil. Também 

era utilizado como estratégia de dominação, promovendo a permanência do 

conquistador no novo território, prática comum por parte dos colonos no século XVI. 

Para alguns autores Caramuru estava associado com os franceses. Como 

afirma Santos (2004, p. 22): “Também chama a atenção o fato de Caramuru ter 

estabelecido um acordo com os franceses ao devolver os dois navios que o 

transportariam de volta a Vila Velha carregados com pau-brasil e outros gêneros da 

terra. [...] É também significativo o apelido de Francês atribuído a Caramuru”. É 

sabido também quando Navarrete relata o ataque sofrido em 1526 pela frota de 

Acunã que Caramuru negociou e garantiu a vida e a liberdade da esquadra 

espanhola. 

Não se sabe também o motivo do conflito entre Tupinambás, Caramuru e os 

moradores que a princípio viviam com Francisco Pereira Coutinho, fidalgo, 

proprietário da capitania da Baía de Todos os Santos, que anterior a esse fato já 

havia sido derrotado por colonos europeus liderados por Caramuru. Cogitava-se que 
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esse conflito surgiu decorrente da disputa de mão-de-obra ameríndia ou seria o 

comércio com os franceses a razão da discórdia. Não se sabe. Santos traz o olhar 

de diversos autores e histórias (2004, p.23) “...Accioli, Amaral e Varnahagen, esses 

moradores [...] teriam sido os principais responsáveis pelo incitamento dos “índios” 

contra o donatário, por não estarem satisfeitos com suas tentativas de restringir o 

tráfico de madeira com os franceses. ” 

Sobre este assunto Santos (2004, p. 24): “Jaboatão conforme transcrição 

realizada por Accioli e Amaral atribui a revolta a morte do filho de um dos “principais” 

de uma aldeia Tupinambás, o que teria motivado a aliança entre os demais líderes. 

Resultando em ações dos aborígenes como queima de fazendas e engenhos, morte 

de portugueses e confinamento de Coutinho”. 

A história de Diogo Alvares Correia, o Caramuru, se mostra controversa, ele 

se dizia um náufrago português, embora relatos informem ter chegado a Salvador 

em uma nau francesa. Fato é que ao chegar nas terras brasileiras ele usou de 

estratégias nem um pouco éticas para se aproximar dos aborígenes. Utilizou-se do 

casamento para obter a simpatia de muitos deles, o apoio e a admiração para obter 

benefícios particulares, promovendo entre outras coisas o comércio ilegal do pau- 

brasil com os franceses, poder e autonomia. Ao conhecer os costumes e adquirir a 

confiança dos Tupinambás, Correia contribuiu para facilitar o contato entre os 

primeiros missionários e administradores também. Em 1548, D. João III, ao pensar 

em instituir o Governo Geral, recomendou-lhe que criasse condições para que a 

expedição inicial fosse bem recebida, fato revelador da importância e extrema 

confiança que alcançara com os Tupinambás. Infelizmente estes só conheceram a 

face real do “pau que cospe fogo” as custas da escravização e massacre do seu 

povo. 

Em meio as revoltas dos Tupinambá, presença de ingleses e franceses na 

Bahia e fracasso da Capitania, à Coroa começa a implantar o seu projeto 

administrativo, criando o cargo de Governo Geral e construindo sua capital 

administrativa na América, na Baía de Todos os Santos, assegurando o seu domínio 

na colônia de exploração. Santos (2004,p. 25) explica: “o novo sistema 

administrativo foi pensado para solucionar as graves questões enfrentadas pelos 

donatários e que haviamresultado no total caos administrativo, na falência dos 
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empreendimentos, na fuga de colonos, nas revoltas indígenas e no aumento dos 

ataques franceses”. 

Os povos aborígenes viam atônitos a violação dos seus territórios para 

plantação de cana-de-açucar e engenhos, as formas compulsórias de trabalho, a 

escravização do seu povo, as doenças transmitidas que os levavam a morte e a 

tentativa massante de destruição da sua cultura. Isso resultava em constantes 

conflitos e rebeliões, irsungindo-se contra a imposição de transformações culturais 

que denegavam e destituíam o seu legado. Como afirma Santos (2004,p. 26): 

“perceberam que as alianças que haviam estabelecido com os portugueses não 

implicavam em reciprocidade. Ao invés de aliados para suas guerras com os 

oponentes continuavam a ser escravizados, aldeados e haviam se transformado em 

capturadores de inimigos e fornecedores de escravos aos colonos desrespeitando 

as determinações rituais”. Não podemos esquecer que os ritos são elementos 

essenciais para a sociedade dos povos inaugurais. A tentativa de destruí-los 

significa a morte física e espiritual desses povos. 

Vamos analisar o pensamento europeu e entender (será possível?) que a 

lógica desse grupo tenta esfacelar e destituir o outro. A princípio adquire a confiança 

e o respeito, demonstrando que é capaz de respeitar o conhecimento e visão de 

mundo de outros povos. E as “relações” parecem estar pautadas e capazes de 

coexistir, doce engano ou seria melhor dizer, amargo desengano, a lógica do 

dominador, usurpador vem e mostra a sua verdadeira face, “tentando” como a erva 

daninha destruir todas as formas de luta e apelo de existir. 

Para os portugueses, a convivência pacífica com “índios” era essencial 
enquanto se adaptavam ao novo ecossistema, conheciam plantas 
coméstiveis e medicinais, as boas madeiras; como dormir em redes; caçar; 
pescar e cultivar a terra. No entanto, passados os primeiros tempos de paz, 
começou o desãnimo, entregando-se os colonos, como acontecia em todas 
as outras capitanias, aos abusos que de ordinário os colocavam em conflito 
(SANTOS, 2004, p.26). 

 
 

Até mesmo as formas de lutar desses povos eram desiguais, os aborígenes 

com seus cercos queimada de aldeias e destruição de roças e o português com  

suas escaramuças, armas e estratégias de combate desconhecidas pelos povos 

inaugurais. Isso provocava um desequilíbri uma desigualdade violenta e cruel. Os 

guerreiros aprisionados serviriam como mão-de-obra escrava para os colonos, 

também suas mulheres e filhos eram destinados ao cativeiro, atitudes inconcebíveis 
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na sociedade Tupinambá. Diante desse quadro de horror, como nos mostra Santos 

(2004, p.27): 

 
[...] O Padre José de Anchieta informava que os índios passaram a repudiar 
a amizade dos portugueses. “Dantes muito amigos dos portugueses, se 
levantaram contra por grandes agravos e injustiças que lhe fizeram e 
receberam dos franceses, dos quais nehum agravo receberam. 
Interessados em obter escravos e indiferentes as reações indígenas, os 
colonos persistiam na política de acirrar os conflitos intertribais e com os 
colonos das capitanias vizinhas. 

 
 

A situação na colônia americana estava insustentável, tornaram-se comum 

revoltas e conflitos entre povos aborígenes, colonos e donatários. O projeto de 

colonização sofria ameaças constantes e a criação do Governo Geral precisava 

garantir a posse da terra conquistada. Era preciso então instaurar a paz, 

solidificando o povoamento e a colonização, e, mais uma vez com interesses 

escusos, criar alianças com povos aborígenes para com isso garantir mão-de-obra 

para o trabalho. Com esse pensamento, que em 1548, foi elaborado o regimento do 

primeiro governador da Bahia, Tomé de Souza. 

Foram também estabelecidos regras para as relações entre moradores e 

aborígenes. Os aborígenes que se submetessem era garantido a liberdade, 

remuneração pelo trabalho contratado e terra para aldeamentos e proteção. Aos que 

não, seriam escravizados e entregues aos colonos. Parece irônico e não podemos 

deixar de nos inquietar. Perceba que os povos inaugurais eram donos dessa terra, 

viviam livres e possuíam formas de viver e relações sociais/comunitárias próprias, da 

terra tiravam através de mecanismos e estudos da natureza a produção suficiente 

para viverem de acordo com as suas necessidades. Com a chegada dos 

portugueses, eles não só usurpam a terra, como escravizam os povos ali 

pertencentes e mais diante da revolta e indignação a solução encontrada é irreal. 

Percebe? 

Vamos adiante, seguindo as águas da história, ora por mares tenebrosos, 

que pareciam tranquilos, na tentativa confiante de entendermos que lógica é essa 

que chega subjugando, exterminando, explorando. Primeiro com nomes diferentes 

forjados, alianças, trocas, relações. Mas que aos poucos mostra os seus interesses 

reais, na lógica surreal do dominador. Será que vamos conseguir? 

Seguiremos, então até Tomé de Souza chega a Bahia, com sua armada 

militar e religiosos da Companhia de Jesus, liderados pelo Padre Manuel da 
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Nóbrega. Como se não bastasse todas as tentativas de recalque e denegação que 

esses povos sofriam agora em nome da “santa fé católica”, os Tupinambás 

revoltados se tonariam dóceis bons cristãos. O que isso resultaria? Santos (2004, 

p.29) nos informa: 

A atuação dos inacianos e dos missionáros de outras ordens religiosas 
resultou em transformações na estrutura social e política das sociedades 

indígenas ao imporem novas regras de comportamento que iam desde a 
proibição do estado de guerra, dos casamentos poligâmicos, à prática da 

antropofagia, do descrédito de seus sacerdotes e líderes à imposição da 
religião católica e ao ensino de técnicas agricólas européias.

22
 

 
Junto com eles, começam a construção da fortaleza, que seria a cidade de 

Slavador, sendo instalado o Governo geral, sendo escolhido a Baía de Todos os 

Santos para sede do governo por possuir dentre algumas coisas, condições 

estratégicas de localização e também de possuir administrador, tendo sido mortos 

pelos Tupinambás. Antes de definir o local estratégico para construção da fortaleza 

Tomé de Souza entabulou conversa com Caramuru, por consequência com os 

Tupinambá. 

A estrutura defensiva da fortaleza era marcadamente de influência 

portuguesa e expressava sua preocupação com a modernização dos antigos 

modelos medievais com o Renascimento italiano (muros e torres altas com paredes 

relativamente fortes e resistentes). Essa idéia sofreu adaptações visando as 

peculiaridades topográficas e à qualidade de materiais e da mão-de-obra. O 

conhecimento de técnicas defensivas eram usadas indistintamente por portugueses, 

aborígenes e africanos, estrutras defensivas como a paliçada (estruras de madeira 

colocadas em fileiras), armadilhas, fossos e estacas eram comuns entre eles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 
SAMPAIO, Theodoro. História Sobre a Fundação da Cidade do Salvador. Tipografia Beneditina. 

Bahia, 1949, p. 184. 
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Fonte: STADEN, Hans. Viagem ao Brasil. Publicação da Sociedade Hans Staden. São Paulo, 1942 

 

As técnicas de defesa inicialmente implantadas em Salvador como a 

paliçada foram eficientes frente a inimigos que usassem arcos e flechas, lanças e 

dardos, como os tupinambás. Entretanto mostraram-se ineficientes para defender a 

fortaleza contra canhões. Nesse sentido foi necessário o avanço da tecnologia bélica 

exigindo constante modernização das técnicas defensivas, o que foi ocorrendo na 

construção de fortificações e muros de taipas e pedras. 

A fortaleza erguida em 1549 no interior da Baía de Todos os Santos seguiu 

as detreminações do traçado definido pelo rei construída de pedra, cal e barro, ou 

taipes de madeira, permitindo afirmar que a arquitetura militar nos primeiros anos, 

era simples e rudimentar. As residências e os prédios administrativos seguiram os 

padrões de simplicidade. As casas eram demadeirae palha, o muro de varas, galhos 

e cipós entrelaçados e barro. Outro material introduzido foi a cal em 1550, em 

abundância e considerado de boa qualidade. As coberturas dos telhados a princípio 

de palha foi substituído por telhas. 

Entre os séculos XVI e XVII muitas mudanças foram implantadas no sistema 

defensivo de Salvador de acordo com as necessidades bélicas e os materiais 

disponíveis. As mais significativas mudanças foi quando as antigas defesas foram 

reedificadas com pedra. 

Em relação ao sistema defensivo e sua eficácia ante os aborígenes pode-se 

afirmar que o sucesso foi obtido pois eles conseguiram reprimir as revoltas 

ameríndias, impondo um controle e dominío sobre os habitantes das aldeias em 

torno da Baía de Todos os Santos. 
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Sobre as aldeias Paraíso identifica: 
 

NÚMERO DE ALDEIAS LOCALIZAÇÃO 

Uma Rio Vermelho 

Cinco Entre Brotas e cabula 

Uma Itapuã 

Sete Entre a cidade e a Rótula do Abacaxi 

Uma Calçada 

Três Entre São Lourenço e Santo antônio 

Incalculável Entre Itapuã e São caetano 

Uma Itapagipe 

Fonte:PARAISO, M Hilda B. Os esquecidos de Salvador: indios e negros na 

cidade- fortaleza e a conquista das terras das aldeias do seu entorno. In Revista do Instituto 

Histórico e Geográfico da Bahia, v.98 (jan-dez), 2003. IGBH, Salvador, 2004. 

 
Para a efetivação do projeto colonial a conquista e a dominação dos moradores 

dessas aldeias eram imprenscindíveis. As aldeias foram se transformando em 

espaços administrados e controlados por colonos, onde se exerciam múltiplas 

funçoes, acelerandoo processo de novos padrões culturais aos povos inaugurais. No 

sec. XVI, em torno de Salvador, havia três unidades sociais ameríndias: as 

integralmente autônomas, as submetidas aos controles dos colonos e os 

aldeamentos administrados pelos jesuítas. 

Vale ressaltar um conflito de grandes proporções no governo de Duarte da 

Costa, como relata Santos (2004, p. 73,74): 

 
A morte de um líder da aldeia nas dependências do Engenho do Cardoso 
(na Calçada) otivou a decisão dos índios das proximidades a se 
confederarem e atacarem o engenho, onde aprisionaram o gado, os 
vaqueiros, vários escravos e três moradores. Após o ataque, deslocaram-se 
para a aldeia de Itapuã em busca de aliança. No dia seguinte, uma tropa de 
seis cavaleiros e vários infantes portugueses respondeu ao ataque 
invadindo a aldeia da Porta Grande (Calçada) e dirigiu-se a outras duas 
próximas, incendiando-as, matando vários índios, aprisionando os 
“priincipais” e libertando alguns dos prisioneiros. Dali a tropa repressora 
dirigiu-se para Itapuã, onde retomou o gado e soltou os prisioneiros. 

 

Novo ataque pelos confederados sucedeu ao mesmo engenho, infantes, 

cavaleiros e escravos voltaram ao ataque, levantando cerco ao engenho, queimando 

cinco aldeias, matando as lideranças e muitos guerreiros. Crianças e mulheres foram 

levados prisioneiros. As aldeias de Itapuã e Paripe, ante a violência e repressão, 

pediram a paz. A consolidação da dominação das “aldeias indígenas” ocorreu de 
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forma definitiva no governo de Mem de Sá, conciliando a política violenta de 

repressão com a política de criação de aldeamentos, fazendo com que os povos 

aborígenes migrassem para além do Rio Joanes em busca de um refúgio de difícil 

acesso. 

Ao pesquisar relatos das revoltas dos povos aborígenes no Governo de 

Duarte da Costa pudemos constatar a existência do Engenho do Cardoso, na 

Península de Itapagipe, bem como a presença de missionários em Itapuã, Rio 

Vermelho e Paripe. Já apresença portuguesa no Governo de Mem de Sá se faz 

presente em madre de Deus, Tatuapa (Praia do Forte), São Sebastião e entre Pirajá 

até Matoim. 

Assim, em meio a lutas e revoltas tanto dos aborígenes que tentavam reaver 

seu território, quanto dos corsários e europeus que tentavam se apoderar da 

América Portuguesa foi se consolidando a cidade de Salvador, transformando-se  

em símbolo de prosperidade econômica no decorrer do século XVI. O plantio da 

cana, o açucar e a posição privilegiada do porto transformou a cidade no principal 

entreposto entre Portugal e suas colônias do Oriente. Mas havia uma “pedra no 

sapato”, algo que tornava a produção do açucar fragilizada: a dependência da mão- 

de-obra escravizada. 

De 1534 até 1564, a mão-de-obra escravizada era composta por 

aborígenes. As contantes lutas e revoltas, a criação de aldeamentos pelos jesuítas, 

culminando com as doenças trazidas pelos europeus, entre elas, sarampo e varíola 

de 1560 e 1563 (2/3 da população tupi morreram) tornava cada vez mais escassa a 

mão-de-obra escravizada. A princípio para solucionar essa situação foi organizado 

as entradas, mas logo não surtiu efeito, já que esses povos eram do Tronco Macro 

Jê, falantes de línguas desconhecidas e que resistiam duramente á escravidão. 

Estimulada e financiada por mercadores da metróplole a solução encontrada, 

representou a maior vergonha e abuso que um povo já sofreu por trezentos anos, foi 

o tráfico de escravizados de origem africana. 

Em Salvador, trabalhadores de três continentes se inseriam no 

empreendimento colonial, como explica Santos (2004, p. ?) atuavam com matizes 

culturais distintas, diferentes graus e formas de inserção e participação. O 

movimento no Porto de Salvador era muito intenso recebendo uma variedade de 

pessoas de origem étnica e atividades funcionais diversificadas. Agumas profissões 
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ganham destaques entre eles; mareantes, soldados, artesãos, cirurgiões, barbeiros, 

sangradores, militares e religiosos. Permanecendo na cidade por periódos distintos. 

Assim foi se construindo a população da cidade, diversificada quanto as atividades 

que exerciam também. Havia registros de religiosos, proprietários de terra, 

marinheiros, grumetes, remadores, pilotos, mestre de obras, engenheiros militares 

como afirma Santos. E complementa, alguns degredados, outros desertores ou 

naúfragos de embarcações deixados a força para cumprir penas, ou por vontade 

própria, ou os que voluntariamente se deslocaram para tentar a vida na América 

Portuguesa. 

Alimento farto e de excelente qualidade é o que constatamos ao 

analisarmos, documentos que falam de Salvador na segunda metade do século XVI. 

Havia muitas frutas, carnes e peixes em abundância, qualidade e diversidade. Mas 

havia um prolema muito grave que afligia os moradores da próspera Salvador: era o 

estado de morbidez que viviam, proveniente da constante oscilação de pessoas no 

porto, muitas delas chegavam doentes a cidade devido as péssimas condições 

durante a viagem e embarcações. 

Esses doentes representavam um custo muito grande para a cidade que 

arcava com acomodação, sustento e medicação para eles. As condições de higiene 

da cidade também eram péssimas. Recursos destinados a saúde eram 

pouquíssimos e a própria estrutural social, política e conômica de Salvador não se 

mostrava preocupada em melhorar esse quadro. A limpeza da casa e higiene 

pessoal praticamente não existia, o lixo e os dejetos eram jogados no Rio das 

Tripas, ganhou esse nome porque nesse rio eram jogados dejetos pelos aborígenes 

e funcionários encarregados dessa função. Não havia escoamento de água e 

esgoto. Esse filme já vimos? Será que estamos falando do século XVI, ou de hoje? 

Os medicamentos não existiam em quantidade suficiente. Algumas 

alternativas vinham dos Tupinambás, que utilizavam-se do conhecimento milenar 

sobre a natureza para contribuir. Muito embora, eles foram quem mais sofreram, 

vitímas de doenças infecto-contagiosas, como sarampo e a varióla trazidas pelos 

colonizadores e para as quais eles não possuíam anticorpos, nos aldeamentos 

jesuíticos as condições de higiene também eram precárias. Santos (2004, p.?) 

 
[...] a prática de reunir em um aldeamento os remanecentes de vários outros 
extintos ampliou a possibilidade de contágio, de desestruturar em caráter 
definitivo sua organização social, de inviabilizar qualquer forma de 
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resistência mais significativa e desorganizar seu sistema produtivo levando- 
os à fome e a decisão de se venderem como escravos na tentativa de 
encontrarem uma forma de sobreviver. 

 

 

Risério (2004, p. 95) 
 
 

Entre febres e pústulas, houve um duelo mágico. Os missionários jesuítas 
diziam que a peste era um castigo divino, pelo fato dos índios estarem se 
deslocando para Paraguaçu, em adesão a um movimento messiânico – a 
uma “santidade “ ameríndia, como veremos. Ocorre que esses padres 
corriam, então, de um lado para o outro, no afã de batizar às pressas os 
contaminados que estavam a beira da morte. Aproveitando-se disso, os 
pajés saíam a campo para frisar o vínculo entre batismo e falecimento, 
denunciando que a água benta era letal. Flechas fendendo as paragens 
extranaturais, como se vê. 

 
 

O descaso da Coroa Portuguesa só fazia agravar os problemas de saúde e a 

péssima condição sanitária da Capital. Algumas medidas foram tomadas, mas que 

não surtiram efeito, como repasse de recursos para o Hospital da Cidade do 

Salvador, diante de tantos doentes o hospital era muito pequeno e não possuía 

atendimento básico, também faltava profissionais qualificados e medicamentos 

elementares. Lembre que falamos de final do século XVI. Ruas estreitas, sujas e 

esgotos a céu aberto onde eram jogados dejetos, (sugiro que visitem o nosso 

subúrbio de hoje) deixando margem para doenças que tomavam conta da 

população, estas desprovidas de recursos chegavam ao fim trágico: a morte. Mesmo 

mal alimentada e mal paga, a cidade cresceu e construiu as bases do Império 

(vergonhoso) Português na América. Que preço pagamos e continuamos a pagar. 
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CAPÍTULO II 
 

O FIO, A AGULHA E A DESTREZA NAS MÃOS PARA TECER A 
REDE 

 
 
 

 

Foto: Jackeline Divino 
 

2.1 O TRAÇO METODOLÓGICO 

 
A metáfora “o fio, a agulha e a destreza nas mãos para tecer a rede” é uma forma 

criativa e de certa forma lúdica para lidar com a riqueza de informações que o 

universo simbólico de Itapuã me proporcionou. Essa é a imagem/movimento que faz 

parte da minha trajetória de pesquisa em Itapuã. Parafraseando Luz (2004) nas suas 

obras: “Itapuã é uma grande e infinito mosaico de vida”, onde as cores, a natureza, 

os símbolos e signos traçam a forma como vai ser contada a sua história. 

Então durante três anos dediquei-me a organizar um grande acervo de 

informações sócio-históricas que estabelecia a todo momento um ir e vir a fontes 

primárias e secundárias envolvendo aspectos referentes a Itapuã do século XVI até 

o XXI. Tive que aprender a lidar com reminiscências, mito, contos, provérbios, 

cantigas de capoeira, samba de roda, culinárias criadas no contexto do mar, 

paisagens...Um viver cotidiano que lida com o infinito das vinculações humanas. 

Então é sim, uma rede de dados que foram compondo, tecendo as 

condições para análise e interpretação com o intuito de tecer essa rede que carrega 
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a história viva, ou como diz (2000) é o mar de Itapuã que caracteriza uma África 

viva! 

Dentro dessa perspectiva de linguagem lúdico-estética optamos em 

desenvolver uma pesquisa qualitativa apelando para a perspectiva exploratória de 

“campo” isto é, explorando uma teia de dados que disponibilizaram: referências 

bibliográficas nacionais e estrangeiras de séculos passados e contemporâneas, 

histórias das comunalidades fundadoras de Itapuã; aproximação de lideranças 

antigas e respeitadas em Itapuã por deterem muita sabedoria dos antepassados/as, 

relatos e entrevistas semi-estruturadas; leituras iconográficas; observações e a 

constituição de espaços lúdico-estéticos com crianças e jovens das comunalidades 

envolvidas na ACRA, com o intuito de devolver-lhes o conhecimento que  

sistematizei através e sobre Itapuã. 

Chamo atenção de que apresentamos fontes primárias caracterizadamente 

orais ainda inéditas sobre o tema em questão. Os principais obstáculos foram a falta 

de informação inconsistente, muito dispersa e fragmentada sobre a territorialidade 

de Itapuã além das distorções e equívocos etnocêntricos que recalcam os dados 

sócio demográficos. Quando encontrávamos artigos a abordagem tendia a análises 

economicistas destituídas da sociabilidade civilizatória africano-brasileira tão 

característica em Itapuã e a ausência de abordagens sobre o povo inaugural que 

deu nome ao lugar, os tupinambás. Tanto assim que predomina a versão acadêmica 

de que “Itapuã era uma vila de pescadores” e ao conversar com os anciãos que 

detém o conhecimento sobre a formação de Itapuã eles/as dizem: - “Não, aqui 

sempre foi Itapuã o lugar da pedra que ronca” (Sr. Cecílio 98 anos, entrevista 

concedida em fevereiro de 2007). 

A escolha por realizar uma pesquisa que tem a ACRA como referência me 

faz mergulhar no mar de valores e linguagens de Itapuã, isso deve-se ao fato de ser 

uma das colaboradoras e voluntárias da associação e poder identificar que para 

além da educação escolar as comunidades vêm erguendo outros espaços que 

sejam capazes de prover a educação humanística dos seus filhos/as. Assim, pude 

dedicar-me a uma avaliação crítica do projeto sócio-educativo desenvolvido na 

ACRA e identificar sua importância como pólo aglutinador de comunidades em rede. 

Desse exercício de análise nasceram novos conceitos, noções e categorias 

analíticas ainda desconhecidas por mim e que me exigiram um aprofundamento 
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sobre discursos de educação adotados pelas comunidades e que até então não 

foram incorporados pelo discurso oficial de Educação, como tivemos a oportunidade 

de apresentar nos capítulos introdutórios desta dissertação. 

Além dessa perspectiva, a pesquisa representa uma ação desenvolvida no 

sentido de apontar para uma epistemologia educacional pluricultural que está 

presente em trabalhos de autores sinalizados anteriormente e acrescentando-os 

Magnaldo Santos, Hildália Fernandes, Janice Nicolin, Edson Santana, Marcos 

Terena, Muniz Sodré, dentre outros, os quais trazem uma maneira de ver a 

sociedade e a diversidade cultural brasileira nesse caminho. 

Daí acreditarmos em desenvolver a pesquisa adotando a dimensão do 

“vivido-concebido” como nos ensina o professor Marco Aurélio Luz. Viver as relações 

humanas que contextualizam o “fenômeno estudado”, e delas extrair aprendizados 

que nos façam transcender os domínios do pensamento já demarcado por 

preconceitos ou equívocos acadêmicos que recalcam a concepção real sobre a 

sociabilidade característica em Itapuã. 

 
A ciência deve interrogar as energias que são impressas nos corpos das 
pessoas, nos seus afetos, nas suas crenças, nos seus saberes. A pesquisa 
tem por objetivo resgatar as marcas do passado, mesmo quando são 
íntimas ou tão presentes em toda atividade, que as pessoas não percebam 
mais. A objetividade da ciência que queremos está no desvelamento e na 
análise, pelo grupo-pesquisador, dessas marcas inconscientes, sem as 
quais é impossível entender as experiências de vida das pessoas, seus 
saberes e não-saberes. Para nós, uma ciência que não enfrenta essa 
questão inconsciente com a participação do sujeito da pesquisa, fica 
subjetiva, presa nos limites da projeção teórica do pesquisador acadêmico." 
(LEILANA SOUZA) 

 

Inicialmente esse viver e conceber ocorreu através da convivência como 

observadora na ACRA – Associação Crianças Raízes do Abaeté, depois fomos 

ampliando as relações interpessoais com os integrantes da comunidade, as 

crianças, os professores, as famílias, desvendando a história de Itapuã. Cada vez 

mais foram surgindo novas linguagens (novas para mim porque na comunidade elas 

constituem as suas vidas) próprias de Itapuã, emanadas do interior das 

comunidades e que desaguavam na ACRA. 

Assim estávamos vivendo a dinâmica, que é uma legenda no repertório de 

linguagens africano-brasileiro na Bahia que é “da porteira pra fora da porteira pra 

dentro”, legado da visão de mundo, e das relações com os valores do mundo 



77 
 

europocêntrico ensinado aos seus descendentes por Mãe senhora, liderança 

exponencial nas Américas e importante Yalorixá do Ilê Axé Opô Afonjá. Maria 

Bibiana do Espírito Santo – Mãe Senhora, quando usava essa expressão, era para 

deixar claro aos membros da comunidade e aos visitantes na comunidade a ética 

dos valores ancestrais africanos que deveriam ser respeitados tanto no âmbito “da 

porteira para dentro” como deveriam atravessar e ser afirmado também “da porteira 

para fora”, fronteira que lida com a ética dos valores neocoloniais que constituem o 

mundo urbano-industrial e do consumo. 

Essa ética para nós enquanto pesquisadores é de extrema importância e 

pude aprender a exercitá-la quando participei do projeto Odemodé Egbpé Asipá 

como vimos na introdução deste trabalho. 

“Da porteira pra fora da porteira pra dentro”, nos permite construir um 

referencial teórico-metodológico a partir das referências da própria comunidade, ou 

seja, o nosso ver e interpretar apresenta-se constituído pelos referenciais vividos  

nas comunidades, concebidos dentro da perspectiva e do universo simbólico da 

comunidade envolvida. 

Assim organizamos três estágios para desenvolver a pesquisa: o estágio 

factual, a revisão crítica e o estágio de interpretação.23 

O estágio factual: constitui-se dos momentos de seleção e estudo das 

fontes primárias e secundárias, sistematização dos instrumentos da coleta de dados 

desdobrando-se em observação, realização de entrevistas, identificação de acervo 

iconográfico, organização de materiais, em que foi prioridade a descrição cuidadosa 

de alguns aspectos do cotidiano comunal e de seus componentes. 

A revisão crítica: compreende os momentos de leitura e estudo dos dados 

coletados, que permeiam todo o estágio da pesquisa, em que teremos o cuidado 

especial para a não inserção de obstáculos teórico-epistemológicos que deformem o 

legado cultural africano-brasileiro presente na ACRA através da participação ativa 

das comunalidades que formam a territorialidade de Itapuã. 

O estágio de interpretação: é o momento de análise profunda da natureza 

e significado dos dados coletados, sistematizados e dos registros realizados no 

estágio factual, possibilitando um momento de análise em que nos debruçaremos na 

 

 

23 
SANTOS, Juana Elbein. Os Nagô e a Morte. Petrópolis: Vozes,1986. 
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elaboração dos discursos que constituem e consolidam a rede de alianças 

comunitárias na ACRA. 

Os saberes africano-brasileiros expressos nas histórias, provérbios ou 

metáforas como a proferida por Mãe Senhora são formas de conhecimento ancestral 

africano, preservadas e recriadas nas comunidades africano- brasileiras, 

transmitidas no dia-a-dia através da fala dos mais velhos aos mais jovens, como 

parte de um processo de aprendizagem “iniciático, “vivido-concebido”, onde as 

diversas relações interpessoais, associadas as linguagens musicais, coreográficas, 

repletas de sentimentos, transmitem a força-saber-emoção das redes de alianças 

comunitárias que atravessam os tempos mantendo-se íntegras. 

 

2.2 MAPAS POÉTICOS: CARTOGRAFIA SÓCIODEMOGRÁFICA DE 

ITAPUÃ: 

 
(...) Oh vento que faz cantiga nas folhas 
No alto dos coqueirais 
Oh vento que ondula as águas 
Eu nunca tive saudade igual 
Me traga boas notícias daquela terra toda manhã 
(...)Coqueiro de Itapoã, coqueiro 
Areia de Itapoã, areia 
(...)Saudade de Itapoã me deixa 
Me deixa, me deixa... 
Saudades de Itapoã 
Dorival Caymmi 

  

Disponível em http://letras.terra.com.br/dorival-caymmi/ 
 

 

O que estamos chamando de cartografia sócio demográfica de Itapuã refere- 

se ao esforço de ampliar nossa percepção sobre a territorialidade do estudo, e dele 

aspectos demográficos, geográficos, econômicos, saúde, educação, meio ambiente, 

ocupação do território, a história de cada comunidade, lazer, manifestações 

coletivas, patrimônio, dificuldades enfrentadas pela população e formas de 

superação através de iniciativas das comunalidades. 

A cartografia que procuramos desenhar não se restringe a dados 

estatísticos, por isso chamamos de Mapas Poéticos, Luz (2011). Ela lida com as 

subjetividades dos dados encontrados e analisados, visando além da caracterização 

de grupos, instituições, atender lacunas e silêncios forjados durante nossas buscas 

por fontes primárias e secundárias. Daí termos que lidar com a abordagem 

exploratória e descritiva de pesquisa pelo ineditismo de muitas informações. 

http://letras.terra.com.br/dorival-caymmi/
http://letras.terra.com.br/dorival-caymmi/
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Tivemos que contextualizar e analisar os dados considerando a microfísica 

das fontes estudadas; contrastar os dados estatísticos quantitativos com os 

qualitativos; escutar mais de uma vez as entrevistas para decodificar palavras ainda 

do repertório dos velhos africanos como por exemplo provérbios, contos, cantigas, 

pontos de capoeira; tentar comunicar os dados preservando o olhar das 

comunidades através das entrevistas semi-estruturadas. 

As noções de REDE DE ALIANÇA COMUNITÁRIAS constituíram as palavras- 

chave dessa cartografia. Assim tomamos como referência para as análises dos dados os 

seguintes pressupostos: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
E mais: 

A comunidade se caracteriza, pela homogeneidade existente entre os 
indivíduos que a compõe, seja em relação as suas crenças e valores, seja 
em relação a hábitos e costumes. Dessa forma, predominam, nas 
comunidades, as relações pessoais e os laços familiares, assim como o 
apego as tradições que são transmitidas de geração em geração através de 
ritos coletivos de natureza religiosa. Sobressaem-se as atividades agrárias  
e artesanais que exigem pequena divisão social do trabalho. Kingsley Davis, 
outro estudioso das comunidades, atribui essa homogeneidade social a 
importância do território e da proximidade na vida das pessoas que vivem 
na comunidade.

24
 

 

A dinâmica de interconexão das redes sociais envolve a produção de capital 
social, constituído por valores ou normas informais partilhados por membros 
de um grupo com base em confiança mútua, o que gera prosperidade e 
eficiência. A produção de capital social resulta das interações sociais no 
âmbito da rede social, da mediação das instituições a ela relacionada e de 
variáveis microssociológicas como sociabilidade, cooperação,  
reciprocidade, proatividade, confiança, respeito e simpatia 

25
. 

 
Essas palavras-chaves é que nos orientaram também na elaboração dessa 

cartografia sóciodemográfica em redes comunitárias em Itapuã e de trocas e 

circulação do repertório comunal, que passaremos a explicitar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

24 
COSTA, Maria Cristina Castilho. Enciclopédia de comunicação organizada pela sociedade 

brasileira de estudos da comunicação-intercom. São Paulo: Sociedade Brasileira de Estudos 
Interdisciplinares da Comunicacão, 2010, p. 47 

25 
ALZAMORA, Geane.Op cit.p.77 
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Disponível em http: maps.google.com.br 

 
 

É nesse espaço geográfico que circulam as comunidades Alto do 

Coqueirinho, Baixa da Soronha, Alto do Cajueiro, Ladeira do Abaeté, Rua da Ilha, 

Rua do Juazeiro, Senhor do Bonfim, Aymoré, Olhos D’Água, Edmundo Visco, Alto  

do Abaeté, Mandacaru, Afonso Baqueiro, Baixa do Dendê, Alto da Bela Vista, Nova 

Brasília, Baixa do Cajueiro, Xingu, Nova do Abaeté, São João, José Alves, Abaeté, 

Dorival Caymi, São Jorge, 29 de outubro, Guararapes e Cacimba. 

 
"Nós estamos tratando de territórios de maioria afrodescendentes, ou seja, 
de territórios urbanos constituídos por maioria populacionais 
afrodescendentes. São lugares de história, de relações sociais e espaços  
de manifestação de poder."(HENRIQUE CUNHA) 
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Itapuã tem uma população de aproximadamente 250 mil habitantes, 

segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2009. 

E como vimos uma história marcadamente africana e ameríndia, onde o viver e 

existir desses povos estão sobremaneira vivenciados e influenciados no dia-a-dia 

dessa territorialidade. 

Destacaremos aqui alguns aspectos que selecionamos como primordiais na 

dinâmica do viver cotidiano de Itapuã, a saber: as instituições do continuum 

civilizatório africano- brasileiro; a africanização do catolicismo em Itapuã; as colônias 

de pescadores; o cotidiano das lavadeiras; impressões dos moradores sobre a 

ausência de políticas públicas; contextualização do sistema público de ensino; 

contextualização do sistema público de saúde; algumas repercussões da violência 

urbana; instituições lúdicas; 

 
2.3 INSTITUIÇÕES DO CONTINUUM CIVILIZATÓRIO AFRICANO- 
BRASILEIRO EM ITAPUÃ 

 

Recentemente o Centro de Estudos Afro-Orientais CEAO em parceria com as 

Secretarias de Reparação, Habitação a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial-SEPPIR e Fundação Cultural Palmares, apresentou os resultados da 

pesquisa do Mapeamento dos terreiros de Salvador. 

Foram identificados 1.296 terreiros26, mas conforme informações das instituições 

que divulgaram a pesquisa, apenas 1.138 foram cadastrados, isto porque vinte e cinco se 

recusaram a participar da pesquisa,133 estavam fechados por razões de doença, 

falecimento ou mudança de religião da liderança, ou devido a precariedade do prédio. 

Segundo Jocélio Teles, diretor do CEAO e coordenador da pesquisa: 

 
Além dessas informações, o estudo traça um panorama sobre gênero,cor e 
escolaridade dos líderes dos terreiros,estruturas e origens das suas 
tradições religiosas,dentre outros aspectos,ampliando o ponto de 
partida,que era a questão fundiária,ou seja, identificar como anda a questão 
de documentação destes templos religiosos.Isso demonstra uma tamanha 
força das religiões de matrizes africanas.Embora continuem sendo vítimas 
de preconceito e ataques virulentos, continuam crescendo

27
. 

 
 
 
 
 

 
26 

A Federação Nacional dos Cultos Afro-Brasileiro tem cadastradas 4.174. 
27 

Jornal A Tarde 09 de maio 2007 
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Achamos oportuno mapear as comunidades terreiro existentes em Itapuã e 

elegemos quatro princípios primordiais para caracterização destes espaços, o 

primeiro é o nome, de quem falamos, o segundo é a liderança, a pessoa escolhida 

para representar tal espaço, o terceiro é a nação, que território falamos e o quarto e 

último é o ano de fundação, determinando o momento em que fundi-se elaborações 

de África e de Brasil, dinâmicas que intercambiam e promovem alianças. A fonte 

que inspira o nosso trabalho é o C E A O - C e n t r o d e E s t u d o s  A f r o  O r i  

e n t a i s d a U F B A no bairro de Itapuã. 

 
 

 

FONTE CEAO 2009 
 

Nome do Terreiro Liderança Nação Ano de Fundação 

Ylê Axé 
Magébemim 

Maria da 
Conceição da Hora 

Souza 

Keto 1987 

Axé Abassa de 
Ogum 

Jaciara Ribeiro dos 
Santos 

Jêje Keto 1967 
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Axé Oyá - Minilê Vera Lícia S. 
Moreira 

Nagô vodum 1986 

Caboclo Itapuã Lygia Salles Jêje Nagô 1970 

Casa do Caboclo 
Sultão das Matas 

Marivalda dos 
Santos 

Angola Keto 2001 

Ilê Axé Ayê Alawo 
Emi 

Benedito do Carmo 
Mendes 

Keto 1997 

Ilê Axé Casa de 
Oxossi 

Josiene 
Maximiniano dos 

Santos 

Keto 2003 

 

Ilê Axé Dajuleci 
 

Neide Leandra dos 

Santos 

 

Keto 
 

1991 

Ilê Axé Ibá 

Faramim 

Valter Isidio dos 

Santos 

Nagô Vodum 1958 

 
 

Ilê Axé Ibá Omim 

Ejá 

Fábio Gomes 

Souza 

Keto 1999 

Ilê Axé Megê Irê Maria Helena Silva 

Coelho 

Nagô 1987 

Ilê Axé Obá Ifan Luis Pedro Pereira 

Valle 

Keto 2004 

Ilê Axé Oiálamin Merita Santos 

Argulo 

Keto 2002 

Ilê Axé Oju 

Kuaramin 

Maria José de Brito 

Rodrigues 

Keto 1981 
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Ilê Axé Ominatajô Alda Maria Caldas 

Ramalho 

Keto 1974 

Ilê Axé Omitoiá Catarina Souza Keto 2002 

Ilê Axé Omoode 

Issambô 

José Luiz Melo 

Souza 

Keto 2001 

Ilê Axé Onipó Filho Fernando Brito da 

Hora 

Keto 2002 

Ilê Axé Yeye 

Jimun 

Nelma Neves dos 

Santos 

Keto 1986 

Ilê Ore-Ofê Dagoberto Otávio 

de Mendonça 

Nagô 1985 

Omina Jêxá Maria Pereira de 

Santana 

Keto 1971 

Onzó Tata 

Dyungunzo 

Irami Santos de 

Araújo 

Angola 1998 

Oxum Apará Irene Souza Rocha Angola 1990 

Terreiro Aloyá Eurico Alcântara 

dos Santos 

Keto 1979 

Terreiro 

Jaguaraci 

Lourdes Carvalho 

Santos 

Keto 1976 

Terreiro de Oxossi 

Mertalambu 

Vera Crispina de 

Souza Santos 

Angola 2001 

Terreiro de 

Yemanjá 

Judite dos Santos 

Ferreira 

Angola 1972 

Terreiro Ibá Maria da Conceição Nagô Vodum 1964 
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Oujibôuá Sales   

Viva Deus Bisneto Marta do Rosário 

Pinheiro 

Angola 1986 

Um olhar atento observa que as nações que inauguram e legitimam tais espaços 

são: Angola, Nagô Vodum, Keto, Nagô Keto, Jêje Keto, Angola Keto, Jêje nagô, Na 

E quem são as lideranças na grande maioria das comunidades? São mulheres. A 

seguir dados divulgados pelo Jornal A Tarde de 09/05/2007: 

 

 
 

 
Percebe-se ao se comparar os dados de 2007 e 2009 que as mulheres continuam sendo 

maioria nas lideranças comunitárias, junto a esses dados soma-se grau de escolaridade e a 

cor da pele negra como predominante. 

 
 
 

Ainda dados divulgados pelo Jornal A Tarde de 12/05/2007. 



86 
 

 

 
 
 

As histórias desses espaços revelam muito para nós, descendentes de africanos, 

africanos-brasileiros. Essas comunidades vivem e pulsam visões de mundo onde as 

comunidades, o viver comunitário é fortalecido pela generosidade e solidariedade, 

valores das nossas mães ancestrais. A lógica perversa do ter, do capitalismo tenta 

sugar esses locais com os seus registros, normas, códigos técnico-burocráticos, 

tentando destituir códigos e valores de uma civilização milenar. Mas não 

conseguem! 

 
O que se observa também ao olhar essas estáticas é que as territorialidades onde 

se concentram os terreiros são extremamente ricas, singulares como Sussuarana e 

a Onça, mito inaugural desta comunalidade, com também Itapuã com a Pedra que 

ronca, entre outros. 
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2.3.1 INSTITUIÇÕES DO CONTINUUM CIVILIZATÓRIO EUROPEU EM 

ITAPUÃ 

 

 
Igreja da Nossa senhora da Conceição, agosto 2011 

Foto: Jackeline Divino 

 
 

Na colonização a Igreja Católica demonstrava seu poder erguendo igrejas, 

conventos, mosteiros, colégios, cemitérios, hospitais, capelas, etc. Uma das 

iniciativas dos jesuítas foi esvaziar as lideranças tradicionais dos pajés entendendo- 

os como obstáculos à catequização. 

Para Manoel da Nóbrega: 

 
São eles que, com suas ‘cerimônias diabólicas’, impedem os índios de se 
aproximarem da verdadeira fé. São eles que convencem os índios de que o 
batismo praticado pelos padres provoca doença e morte. São eles que 
organizam levantes e fugas indígenas das aldeias. São eles que conduzem 
as grandes migrações em busca de novas terras [...] Enfim, são eles que se 
opõem com toda a sua força e poder diabólico ao grande desenho 
catequético de marca escatológica, vale dizer, à realização do grandioso 
projeto do Reino de Deus na Terra

28
. 

 
 
 
 
 
 

28 
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/revista/edicoes/30/art07_30.pdf 

http://www.histedbr.fae.unicamp.br/revista/edicoes/30/art07_30.pdf
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Os padres assumiam a liderança das comunidades como líderes espirituais e 

usaram a língua tupi para tornar a comunicação entre os colonizadores e os tupinambá 

possível. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

E mais: 

Como dizer aos Tupis, por exemplo, a palavra pecado, se eles careciam até 
mesmo da sua noção? ... O mais comum é a busca de alguma homologia 
entre as duas línguas com resultados de valor desigual: Bispo é Pai-guaçu, 
quer dizer, pajé maior. Nossa Senhora às vezes aparece sob o nome de 
Tupansy, mãe de Tupã. O reino de Deus é Tupãretama, terra de Tupã... A 
nova representação do sagrado assim produzida já não era nem a teologia 
Cristã nem crença Tupi, mas numa terceira esfera simbólica, uma espécie 
de mitologia paralela que só a situação colonial tornara possível. 
(BOSI,1992: 65)

29
. 

 

Os autos, estilo teatral preferido de Anchieta, era um dos meios mais 
utilizados pelos jesuítas para conduzirem a educação religiosa Cristã- 
Católica e laboral aos indígenas. Estes espetáculos objetivavam provocar o 
medo e o horror já tão vivo no índio, dos espíritos malignos, e estendê-lo a 
todas as entidades que se manifestassem nos seus cultos. Durante todo o 
período colonial a catequese assumiu papel de destaque na tentativa de 
fazer das indígenas pessoas dóceis e integradas aos preceitos cristãos e ao 
trabalho expropriado. Contudo, graças às suas resistências, os indígenas 
conseguiram, ao custo de inúmeras baixas e esbulhos, estabelecer limites 
às estratégias colonizadoras que foram mantidas e/ou reinventadas quando 
o Brasil começava a se constituir como nação no século XIX. Este fato 
trouxe consigo novas metodologias para um objetivo geral: integrar o 
indígena à nascente sociedade nacional

30
. 

 
É nesse projeto de catequização que foi construída em Itapuã a capela de 

São Francisco de Argoin iniciativa de Francisco Dias D'Avila, dono do Castelo da 

Torre e de terras que vão de Sergipe ao Maranhão, conquista pelo sucesso de 

dizimação de aldeias tupinambá para viabilizar a colonização portuguesa. Nessa 

Capela ele instalou a imagem de Santo Antônio Argoin. A capela fica no interior do 

cemitério de Itapuã. 

Outra construção católica é a igreja Nossa Senhora da Conceição de Itapuã 

erguida em 1625 como uma pequena capela para os tupinambás e africanos/as que 

foram escravizados para atender a produção das armações de pesca. Em 1815 a 

capela ganhou o status de paróquia. Localiza-se na Praça Dorival Caymmi. A igreja 

Nossa Senhora da Conceição de Itapuã tem duas extensões: a Capela Sagrado 

Coração e Capela Santo Padre Pio todas em Itapuã. 

29 
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/revista/edicoes/30/art07_30.pdf 

30 
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/revista/edicoes/30/art07_30.pdf 

http://www.histedbr.fae.unicamp.br/revista/edicoes/30/art07_30.pdf
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/revista/edicoes/30/art07_30.pdf
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Igreja Nossa Senhora da Conceição de Itapuã 

 
Foto: Pierre Verger              

http://www.google.com.br/search?q=foto+de+itapu%C3%A3+pierre+verger 

 
 
 

2.3.2 AFRICANIZAÇÃO DO CATOLICISMO EM ITAPUÃ 

 
 

Em Itapuã existem algumas manifestações culturais, desdobramentos da 

colonização portuguesa sob influência católica, mas o que nos chama atenção é que 

a população africano-brasileira africaniza, (re) cria de forma surpreendente as 

formas estéticas dessas manifestações culturais.A esse fenômeno o professor 

Marco Aurélio Luz denominou de “africanização do catolicismo”. 

 
No Brasil, o negro aproveitava o espaço das irmandades, reconstituindo 

sua identidade cultural de origem, e com ela as relações sociais e 
institucionais africanas. Além disso, era o local necessário à coesão grupal 
que caracteriza as correntes da libertação da escravidão, gerenciando os 
recursos necessários à compra de cartas de alforria. Entre o vaivém do 
chicote do feitor, os padres procuravam atuar no poder de Estado do regime 
escravista, para preservá-lo. Mas, desse contexto, soube o negro aproveitar 
para a reconstrução do seu mundo existencial e social, expandindo os 
valores civilizatórios africanos no âmbito das sociedades urbanas nascentes 
no Brasil. Assim como as contas do Rosário se transmutaram 
simbolicamente em signos do culto aos ancestres africanos, todo o 
catolicismo no Brasil foi lido pelo negro como uma obra aberta (Cf. Ecco, 
1968, p.) e completamente transformado pelos valores das suas culturas de 
origem

31
. 

 

Em Itapuã a africanização do catolicismo era constante e procuraremos 

ilustrar alguns desses modos africanos de (re) criação estética e de conteúdo das 

 

31 
LUZ,2000, p.436 

http://www.google.com.br/search?q=foto%2Bde%2Bitapu%C3%A3%2Bpierre%2Bverger


90 
 

festas católicas, como passaremos a expor aquelas que de certa forma ainda estão 

presentes nas expressões culturais de Itapuã. 

 
 

2.3.2.1 FESTA DE COSME E DAMIÃO 
 
 
 

 

 

São Cosme e São Damião são santos católicos, mas cultuados nas 

comunalidades africano-brasileiras, com rituais que apelam para seu universo 

simbólico. Dia 27 de setembro é o dia da comemoração através de um delicioso 

banquete o caruru de São Cosme e Damião a base de quiabos, etc. Os gêmeos 

Cosme e Damião são princípios e na tradição africano-brasileira são representados 

pelos Ibejís: 

 
“Os devotos de São Cosme e Damião costumam “dar Caruru de 
Cosminho” em suas casas durante o mês de setembro e principalmente no 

seu dia: 27 de setembro. A festa já começa durante os preparativos, e mexe 
com todo o comércio de feiras em Salvador, quando se tem uma procura 
maior dos ingredientes para a grande festa e quando a família se reúne  
para cortar os quiabos em forma de cruz e depois em estreitas rodelas, 
preparar os temperos, torrar e triturar o amendoim e a castanha, temperar a 
galinha e fazer os seus pedidos também. A quantidade dos quiabos do 
Caruru, geralmente chegam aos milhares, a depender da promessa, devem 
ser cortados por quem está oferecendo, mas vale a ajudas de participantes 
voluntários que também fazem a sua reza e pedidos aos santos gêmeos

32
 

 
 

32 
(TAVARES, Odorico. Bahia; imagens da terra e do povo) 

 
Fontes: www.dihitt.com.br/noticia/o-caruru-de-cosme-e-damiao 
http://www.jangadabrasil.com.br/setembro13/fe13090a.htm Wikipédia 

http://www.dihitt.com.br/noticia/o-caruru-de-cosme-e-damiao
http://www.jangadabrasil.com.br/setembro13/fe13090a.htm
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Dedicamos nesta dissertação um momento mais adiante onde disponibilizamos 

para o leitor/a dicas da gastronomia de Itapuã entre elas a receita do caruru de são 

Cosme e Damião.Interessante são as formas de comunicação que organizam a 

festa:Os primeiros a serem servidos são os donos da festa: São Cosme e São 

Damião. As oferendas são precisamente colocadas no altar decorado para a ocasião 

procedida a cerimônia, chamam-se os sete meninos, especialmente  convidados 

para iniciar a comilança. A tradição manda que se prepare uma roda de sete 

meninos. Geralmente é colocada uma toalha de mesa no chão e as crianças se 

sentam ao redor. Eles geralmente sentam-se no chão e comem em pequenos 

pratinhos de barro, ou em um único grande prato como uma bacia. Não usam 

talheres, usam as mãos. Mas algumas mudanças já ocorrem em torno da tradição 

do Caruru de Cosminho como misturar meninos e meninas, comer com talheres; ao 

final eles levantam-se e juntos cantam a musica de Cosminho juntos com os outros 

convidados da festa. 

 

 

E assim a festa prossegue com cânticos que carregam no seu conteúdo a 

estética de valores africano-brasileiro. 

 
São Cosme mandou fazer 
A sua camisa azul 
No dia da festa dele 
São Cosme quer Caruru 
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Vadeia Cosme, vadeia! 
Vadeia Cosme, vadeia!” 
Cosme e Damião 
Vêm comer teu Caruru 
Que é de todo ano 
Fazer Caruru pra tu 
Vem cá, vem cá, Dois-dois 
Vem cá, vem cá, Dois-dois33 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

33 
(TAVARES, Odorico. Bahia; imagens da terra e do povo) 

Fontes: www.dihitt.com.br/noticia/o-caruru-de-cosme-e-damiao 
http://www.jangadabrasil.com.br/setembro13/fe13090a.htm Wikipédia 

http://www.dihitt.com.br/noticia/o-caruru-de-cosme-e-damiao
http://www.jangadabrasil.com.br/setembro13/fe13090a.htm
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2.3.2.2 TERNOS DE REIS 

 
A festa de reis indica o final do ciclo das festas natalinas. O terno de reis ou 

folia de reis é a dramatização da visita dos reis magos a gruta onde nasceu o 

menino Jesus. Em Itapuã o Terno das Flores fundado por pescadores, dramatiza do 

jeito africano-brasileiro a visita dos reis magos e a homenagem a Jesus. Todos os 

participantes iam a pé de Itapuã até a Lapinha. Nesse trajeto os participantes visitam 

as casas que tinham no seu interior um presépio convidando o terno a adentrar, 

cantar, dançar e em troca recebiam presentes e comida e isso ia pela madrugada. 

A narrativa é assim: 

 
Os reis não sabiam onde estava o menino; em sua caminhada, encontraram 
floristas que se preparavam para levar seus presentes a Jesus. Juntaram-se 
a elas e, guiados por uma luzinha, retomaram a caminhada. Ao longo do 
percurso, aparecem os pastores, as pastoras e as ciganas. Juntam-se ao 
cortejo e seguem em direção a Belém. Dessa versão, tiram-se as 
personagens componentes do Terno: Reis Magos, floristas, flores, pastoras, 
ciganas e estrela-guia. Completando o elenco, temos a porta-estandarte e 
sua guarda-de-honra, a rainha do Terno e o conjunto musical composto dos 
seguintes instrumentos: saxofone, sax alto, clarineta, trompete, contrabaixo, 
pandeiro, surdo e banjo

34
. 

 
Uma das cantigas que abrem o terno: 

 
Licença meus senhores 

Que eu aqui quero entrar com alegria, 

Trazendo as flores mimosas, 

Hoje em tão grande dia. 

Alegremente cantamos 

Para todos despertar com alegria, 

Trazendo as flores mimosas 

Pra Jesus oferecer. 

Neste presépio, 

Alegres e contentes 

A Jesus nos prostramos. 

Viemos adorar 

Ao rei supremo 

Ao Senhor soberano. 

Cantamos todas, 

Alegres e contentes, 

Viemos adorar 

A Jesus onipotente. 

Segue-se o canto dos reis: 
 

34 
Terno das flores. www.mayasmidi.mus.br/terno_das_flores.htm. 

http://www.mayasmidi.mus.br/terno_das_flores.htm
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Acordai, acordai, nobres senhores! 

Escutai, escutai, com atenção: 

Que os três reis, que os três do oriente 

Jubilosos aqui estão 

Se viemos, se viemos humildemente, 

Para visitar a Omessia (ao Messias), 

Já trazemos, já trazemos em nosso peito 

O coração cheio de alegria. 

O primeiro trouxe incenso 

Para seu trono incensar; 

O segundo trouxe ouro 

Para seu trono “adourar”; 

O terceiro trouxe mirra 

Para seu trono admirar 35. 

 
O cortejo se organiza na “casa da mestra” pessoa responsável pelo terno 

constituído de Cajado-chefe, Estrela-guia, Reis Magos, Flores, floristas, pastores e 

ciganas. Ladeando o grupo feminino, os pastores, empunhando seus cajados 

encimados de flores, com lanternas pendentes. O conjunto instrumental fecha o 

cortejo.36 

 
2.3.2.3 MISSA DO ANZOL 

Outra manifestação que enfatiza a africanização do catolicismo é a missa do 

anzol ou de São Pedro o padroeiro dos pescadores que organizam a celebração 

sempre no dia 29 de junho. Começa com a alvorada e culmina com uma celebração 

na igreja de Nossa Senhora da Conceição. 

O evento conta com uma: 

 
(...) procissão marítima até à maior colônia de pescadores de Salvador, a Z- 
6, localizada no bairro. O percurso não é tão longo. São apenas cerca de 
500 metros da Igreja até o barracão da colônia. A imagem do santo fica no 
barracão por dois dias. Nesse período, os fiéis se revezam em rezas e 
agradecimentos pelas graças alcançadas. 

 
 

Os pescadores depositam no altar redes, cestos com peixes, frutas e flores e 

outros instrumentos de trabalho usados nas atividades de pesca. 

 
 
 
 

35 Cantiga de Ternos de Reis. 
36 Terno das flores. www.mayasmidi.mus.br/terno_das_flores.htm. 

http://www.mayasmidi.mus.br/terno_das_flores.htm
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2.3.2.4 CULTO A YEMANJÁ E OXUM 
 

Representação de Yemanjá pintada na parede da Colônia Z 6 em Itapuã 

Foto: Jackeline Divino 

 
 
 

Desde a chegada dos africanos em Itapuã que Yemanjá e Oxum integram o 

patrimônio de valores que dinamizam a vida dos “itapuanzeiros” representando os princípios 

femininos que organizam a sociabilidade com o mar. Nesse sentido as narrativas 

ancestrais africano-brasileiras, aqui são assumidas como elaborações que 

organizam os vínculos de sociabilidade em Itapuã. No capítulo dedicado a 

metodologia priorizamos a perspectiva da “porteira para dentro”, e através dessa 

perspectiva ouvimos a força desses princípios míticos nas vidas dos moradores de 

Itapuã. E é a partir de tal perspectiva que trazemos a narrativa ancestral, dedicada 

ao orixá Osun, que mora nas águas doces. 

Osun é também responsável pela fertilidade. Orixá materno, doce, 

melindroso e “arteiro”, gosta de criar inteligentes estratégias para driblar os que 

desejam atrapalhar o seu caminho. 

Conta os mais velhos que Oxum morava na lagoa, perto de ossá e todos os 
dias Oxum ia à lagoa se banhar; polia suas pulseiras, seus indés, até que 
brilhassem igual as estrelas do céu. Todos os dias Oxum, a orixá mais bela 

de todas, lavava na lagoa seu idá. E ela ia caminhando junto as margens, 

sobre as pedras cobertas pelas águas rasas da beira da lagoa. E as pedras 
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que ficavam no raso da lagoa iam alisando os seus pés, que iam ficando 
cada vez mais formosos e macios. Lá na lagoa ela sonhava com um amor 
que um dia viria, espreitando a sua beleza, exuberância e formosura. Oxum 

 
também ia brunir os seus indés e na lagoa lavava também o seu punhal. Ela 
tem cabelos longos e gosta de perfuma-los, ela é muito estrategista e tem o 
poder de conquista muito grande.Tanto foi Oxum à ossá, que as pedras se 
gastaram com seu caminhar.Viraram seixos rolados pelo tempo, modelados 
e alisados sob os pés do orixá. 

 
 

 
Luz (1995, p.75) traz: 

 
 

Orixá que detém os princípios femininos da existência, está relacionada as 
águas correntes, ao corrimento menstrual, a fertilidade e a riqueza [...]. 
Associada, com as Ya-mi-Agba, aos grandes pássaros e aos grandes 
peixes, penas e escamas simbolizam progenitura, filhas que se despregam 
do corpo materno.Iemanjá é orixá patrona das águas do rio e no Brasil, 
também das águas do mar, seu nome, Iye-omo-eja, significa mãe dos filhos 
peixes. Originária de Nupe, ela é considerada, em algumas histórias 
antigas, a mulher de Oraniyan e mãe de Xangô. Princípio genitor feminino, 
suas sacerdotisas paramentadas usam uma coroa, adê, com franjas de 
contas caídas sobre o rosto, denotando nobreza e alta hierarquia. Suas 
cores são o azul celeste e verde água, representações diluídas do axé do 
branco, poder genitor, e do preto, interioridade e direção. Dentre seus 
emblemas destacam-se o abebe, feito de metal branco, e uma pequena 
espada. O abebe, que caracteriza o poder do ventre fecundado, associado 
aos gestos de suas danças que imitam as vagas do mar, simboliza o útero 
que contém filhos. Filhos-peixes contidos no bojo das ondas. Com a 
espada, ela abre caminhos, tece o destino e expande seus filhos para todas 
as direções. No Brasil é considerada a patrona dos pescadores

37
. 

 
E mais: 

 
 

Orixá patrona das águas do rio e no Brasil, também das águas do mar, seu 
nome Iye-ono-eja, significa mãe dos filhos peixes. [...] dentre seus 
emblemas, destacam-se o abebe, feito de metal branco e uma pequena 
espada. O abebe, que caracteriza o poder do ventre fecundado, associado 
aos gestos de suas danças que imitam as vagas do mar, simboliza o útero 
que contem filhos. Filhos-peixes contidos no bojo das ondas. Com a 
espada, ela abre caminhos, tece o destino e expande seus filhos para todas 
as direções. 

 
Os pescadores nos contam: 

 

Iemanjá é muito forte e dona de rara beleza, por ser mulher caprichosa ela 
afoga seus amantes no mar e como tal, tem apetites extravagantes. Um 

 

37 
LUZ, Narcimária.ITAPUÃ:portal da ancestralidade africano-brasileira.Rio de Janeiro:Revista 

TEIAS/Programa de Pós-Graduação da UFRJ,2008. 
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certo dia ela saiu de sua morada nas profundezas do mar e veio à terra em 
busca do prazer da carne. Ela é muito sedutora e encontrou um pescador 
jovem e bonito e o levou para seu líquido leito de amor. Seus corpos 
conheceram todas as delícias do encontro, mas o pescador era um humano 
e morreu afogado nos braços da amante. Quando amanheceu, Iemanjá 
devolveu o corpo a praia. E assim acontece sempre toda noite. Quando 
Iemanjá se encanta com os pescadores, que são fortes, bronzeados e bons 
amantes. Que saem em seus barcos e jangadas para trabalhar. Ela leva o 
escolhido para o fundo do mar e se deixa possuir e depois o traz de novo, 
sem vida, para a areia. As noivas e as esposas correm cedo para a praia 
esperando pela volta de seus homens que foram para o mar, implorando a 
dona do mar, Iemanjá que os deixe voltar vivos. Elas levam para o mar 
muitos presentes porque ela é muito vaidosa e dengosa. Ela gosta de flores, 
espelhos e perfumes e quando ela se agrada ela traz muitos peixes e deixa 
viver os pescadores. 

 

 
Esses princípios míticos atravessam o dia a dia das crianças e 

jovens da ACRA e constituem canais de diálogos importantes de vínculos 

comunitários. São nas homenagens a Yemanjá e Oxum através de oferendas e 

outras celebrações que podemos perceber a força dessas redes comunitárias em 

Itapuã. 

 
 
 

2.3.3 CONTEXTUALIZANDO A BIODIVERSIDADE DE ITAPUÃ 
 

Foto: Jackeline Amor Divino 
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“Me criei na areia, me criei na areia. Eu brinquei na areia, areia de Itapuã 
Eu lavando a minha roupa na Lagoa do Abaeté. Eu lavando a minha roupa 
no Abaeté. E vou indo com muita fé. ” Esse é um trechinho de uma das 
cantigas das ganhadeiras de Itapuã que nos faz destacar a lagoa do Abaeté 
como um dos pontos de sociabilidade mais importantes em Itapuã. Abaeté 
traduzido do tupi para a língua portuguesa significa “homem forte” ou 
”homem de palavra”. 

 

A Lagoa do Abaeté tem cinco metros de profundidade e sua cor escura é 

devido aos minerais e microorganismos concentrados nas suas águas. As correntes 

de água que circulam na lagoa não se misturam e isso faz a água tenha várias 

temperaturas. Ainda nessa região do Abaeté existem as lagoas do Urubu, do 

Abaeté-Catu e a lagoa do Toco. 

A vegetação predominante da lagoa é a restinga e nela encontramos árvores 

frutíferas como o cajueiro e arbustos. Há também bromélias, orquídeas e 

samambaias. Na fauna de Itapuã predominam: coruja-buraqueira, sariguê, iguana- 

verde, anu-branco, gavião e papagaio. 

(...) a Lagoa do Abaeté resulta do represamento de antigos rios que corriam 
na região e do acúmulo de água de chuva. Uma curiosidade é que a água 
tem temperatura diferente em vários trechos, resultante de correntes que 
não se mistura. A profundidade chega aos cinco metros, e a coloração 
escura é determinada pelos minerais e microorganismos presentes em toda 
a extensão da lagoa. As dunas são formadas pelo acúmulo de areia vinda 
da Praia de Itapuã e adjacências foram emolduradas, com o passar do 
tempo, por cobertura vegetal. A área de Proteção Ambiental desde 1987, é 
um dos maiores centros de lazer ecológico do Nordeste. O Parque do 
Abaeté ocupa uma área de 400 hectares, e desde que foi criado, em 1993, 
passou a ser um importante pólo de lazer ecológico de Salvador

38
. 

 

É D. Nicinha integrante do Grupo As Ganhadeiras de Itapuã que nos conta: 

“Tudo aqui era mato, tinha muita fruta. A gente ia buscar coco verde pra 
fazer brasa e cesta, a folha para enrolar peixe... Fruta que a gente pegava 
coco, mangaba. A gente entrava pelo Abaeté e saía lá na Praia do 

Flamengo andando só catando essas coisas”
39

. 

D. Ana Maria também integrante do Grupo As Ganhadeiras de Itapuã diz: “ – 

Era uma das lavadeiras mais animadas, viu? Alegre a semana toda, parava de lavar 

e ia merendar”. Referindo-se a Raimunda também Ganhadeira de Itapuã Nicinha diz: 

“– Ói ela ficou emocionada. Não vai chorar, hein? ”. 

Raimunda se refaz da tristeza e comenta: 

– Não, não. E a gente levava essas roupas todas numa trouxa, ou na bacia, 
ou num cesto. E ainda levava comida pra comer. Quando terminava de  
lavar estendia na areia para quarar e depois estendia na areia pra enxugar 

 

38 
http://historiando-rotary.blogspot.com/2010/09/colegio-estadual-rotary-alunos-daniele.html 

39 
Fonte: Texto Vivo – Narrativas da Vida Real, 21/05/2010. 

http://www.textovivo.com.br/detalhe.php?conteudo=fl20100521181708&category=reportagem. 

http://historiando-rotary.blogspot.com/2010/09/colegio-estadual-rotary-alunos-daniele.html
http://www.textovivo.com.br/detalhe.php?conteudo=fl20100521181708&amp;category=reportagem
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e enxaguava no Abaeté. E ainda ia passar a roupa e depois entregar aos 

outros.
40

 

– Segunda a tarde tava com a roupa toda enxuta né? Dobradinha na bacia. 
E cheirosa. A gente botava patchuli para ficar cheirando – completa Ana 
Maria. 
Hoje, ninguém mais lava roupa no Abaeté. Desde 1991 a prática foi proibida 
na Lagoa. No Parque do Abaeté foi criada a Casa das Lavadeiras, uma 
espécie de lavanderia com vários tanques de cimento. Nicinha, Ana Maria e 
Raimunda não vão lá. Preferem lavar em casa. 

 
 

O traço geológico das dunas dão o contorno que desenha o espaço urbano 

de Itapuã, que infelizmente tem sofrido nas últimas décadas uma depradação pela 

ganância imobiliária,que comprometeu de forma irreversível a preservação da sua 

biodiversidade. 

Amadeu Alves Ribeiro nos aproxima de Itapuã com suas lembranças desde 

menino: 

Das aldeias dos índios que habitaram este lugar, passando pela vila de 
pescadores que foi, Itapuã guarda seus encantos, não só nas lembranças 
de um lugar paradisíaco, que recebia pessoas que desejavam sentir a 
felicidade de vivê-la. Quando cantar Itapuã em versos e prosa, era 
simplesmente dizer o que estava sentindo. Mas também no dia-a-dia de um 
lugar, onde o caos do progresso desordenado parece ter vencido a poesia. 
Perceber esses encantos requer uma atenção especial às pessoas nativas 
e agregadas que conhecem muito da história do bairro e que aos poucos 
estão partindo com todo esse conhecimento. E as pessoas novas que estão 
chegando com todo gás da juventude, e que são os principais sujeitos da 
construção de novas relações. Nada estanca Itapuã, ainda somos 
felizes!!!

41
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
Fonte: TextoVivo – Narrativas da Vida Real, 21/05/2010. 

http://www.textovivo.com.br/detalhe.php?conteudo=fl20100521181708&category=reportagem 
41 

http://blogdoacra.blogspot.com.br/ 

http://www.textovivo.com.br/detalhe.php?conteudo=fl20100521181708&amp;category=reportagem
http://blogdoacra.blogspot.com.br/
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2.3.4 PROFISSÕES TRADICIONAIS DE ITAPUÃ 
 

Foto: Jackeline Amor Divino 

Ô canoeiro 
bota rede, 
bota rede no mar 
(...) Cerca o peixe, 
bate o remo, 
puxa corda, 
colhe a rede, 
ô canoeiro 
puxa rede do mar.[...] 

 

Pescaria 
Dorival Caymmi 
Composição : Dorival Caymmi 
Disponível em http://letras.terra.com.br/dorival-caymmi/1183842/ 

 
2.3.4.1 BALEEIROS E PESCADORES 

 
Itapuã foi uma das referências da caça as baleias no litoral das Américas, 

animal em abundância por aqui representando uma das atividades econômicas mais 

promissoras no período colonial. Seus derivados davam muito lucro: carne 

barbatanas (cerdas bucais) para confecção de espartilhos, guarda-chuvas, e a 

ossada, para fins estruturais e ornamentais, seu óleo, adquirido da gordura, 

conhecido também como azeite de peixe, utilizado principalmente para a iluminação 

das cidades e ligante da argamassa42. Há registros de que a primeira armação de 

 

42 
Cf. http://mundodabiologia.com.br/a-caca-de-baleias-no-litoral-e-reconcavo-baiano/ 

http://letras.terra.com.br/dorival-caymmi/
http://letras.terra.com.br/dorival-caymmi/1183842/
http://mundodabiologia.com.br/a-caca-de-baleias-no-litoral-e-reconcavo-baiano/
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caça baleeira no Brasil foi instalada na Bahia no Recôncavo nas imediações da Ilha 

de Itaparica. 

 

 

Figura 2: Localização dos primeiros estabelecimentos baleeiros do Brasil colonial, erguendo-se no 
Recôncavo baiano, ao inicio do século XVII, na Ilha de Itaparica, multiplicando-se no decorrer deste e 
do século XVIII. Fonte: Ellis, 1969. 

 
 

Outras armações foram sendo instaladas devido ao êxito desse comércio 

baleeiro: entre elas Pituba, no Rio Vermelho, Farol da Barra e na “Pedra Furada” 

como era chamada Itapuã (devido a cavidade no seu interior). O que ficamos 

sabendo é que em Itapuã como era difícil os barcos atracarem e rebocar as baleias 

não entusiasmou muito os donos das armações de pesca. 

 
A caça se iniciava entre junho a setembro com a migração das baleias para 
as águas quentes, onde davam a luz, reproduziam-se, e também criavam 
seus filhotes. Estes, conhecidos como baleotes, estupidamente eram 
arpoados para atração e vulnerabilidade da mãe que tentara salvar sua cria. 
As capturas nas armações da Bahia chegaram a atingir no auge da caça, 
picos de até 200 animais ao ano. Supõe-se que a espécie mais arpoada nos 
núcleos baleeiros baianos foi a baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae), 
sendo que, qualquer outra espécie que chega-se mais próxima ao litoral 
também era caçada.(...) No século XIX as armações baleeiras no Brasil 
chegariam a sua decadência, se extinguindo em algumas localidades 
enquanto que na Bahia, ainda resistiriam durante a segunda metade do 
século XIX, onde se desmanchariam as ultimas armações baleeiras  
situadas na Ilha de Itaparica. Ainda, aparecendo através de relatos, 
funcionaram somente duas destas, Manguinhos e Porto de Santos, até a 

primeira década do século XX
43

. 

 
 

43 
http://mundodabiologia.com.br/a-caca-de-baleias-no-litoral-e-reconcavo-baiano/ 

http://mundodabiologia.com.br/a-caca-de-baleias-no-litoral-e-reconcavo-baiano/
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Figura 3: Pesca da baleia no Recôncavo baiano, nas proximidades do Farol da Barra, antigo Forte de 

Sto. Antonio da Barra, Salvador, Bahia. Fonte: Reprodução de um desenho de Hippolyte Taunay, 
retirado de Ellis, 1969. 

 
Há relatos nas entrevistas e pesquisas com moradores que confirmam como 

as construções de Itapuã foram feitas.  D. Ana Maria, presidente das Ganhadeiras 

de Itapuã tem uma casa em Itapuã do que foi construída pelo seu pai. Diz ela: 

 
(...) em um tempo em que óleo de baleia fazia parte da argamassa das 
construções. Até a década de 1930, antes de ser proibida caça, toda a vila 
participava da extração e armazenamento do óleo nos galpões chamados 
mercados. Boa parte das casas era de taipa coberta de palha e chão de 

areia
44

. 

 

Sobre a profissão de pescador testemunhos orais recolhidos em Itapuã 

reforçam a tese segundo a qual os aborígines da Bahia transmitiram aos 

colonizadores e aos africanos muitas das suas técnicas de pesca, tendo ao mesmo 

tempo adquirido novas técnicas com eles. Assim é que três tipos de embarcação 

caracterizam a pesca artesanal dessa região: a jangada, uma canoa que tem origem 

difícil de precisar, pois, tanto pode ser atribuída aos africanos quanto aos 

tupinambás – e as embarcações de tradição mediterrânea, como saveiros e 

lanchas.'' 

Em Itapuã a Colônia Z-6 tem 2.800 pescadores cadastrados, que vivem dos 

frutos recolhidos do mar e através deles sustentam suas famílias. Nas entrevistas 

realizadas constatamos entre os pescadores um profundo conhecimento dos peixes: 

comportamento, habitat, reprodução, alimentação. 

 

 
44 

Fonte: TextoVivo – Narrativas da Vida Real, 21/05/2010. 
http://www.textovivo.com.br/detalhe.php?conteudo=fl20100521181708&category=reportagem 

http://www.textovivo.com.br/detalhe.php?conteudo=fl20100521181708&amp;category=reportagem
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O pescador Nelson dos Santos, 54 anos, acompanhou toda essa mudança. 
"Eu sou filho do Rio Vermelho, mas já faz 40 anos que estou em Itapuã, 
lugar que escolhi para morar por causa do mar ser cheio de peixe, e pescar 
é minha vida, isso dá tranqüilidade. Hoje em dia está tudo diferente, mas 
daqui não saio nem morto, tem até cemitério aqui perto!", conta Pai Veio 

como é conhecido.
45

 

“Quem inventou o náilon merece ser enforcado nele”, brinca o pescador da 
colônia Z6, Nilson sobre a substituição do fio de linha pelo náilon. Apesar de 

seus benefícios e duração eterna, o náilon queima muito mais a pele do que 
a linha. Mas o náilon não foi o único instrumento que possibilitou uma pesca 

moderna. Sondas e barcos motorizados deram início a pescas mais 
lucrativas 

46
. 

“Se antes a comida era esquentada numa fogueira no interior do barco com 
muito cuidado para não queimar as linhas, hoje fogão e gás facilitam a 
preparação: “Naquele tempo era fogão de pedra. Tinha que jogar água logo 
para apagar, porque ia fogo pra tudo que é lado, ainda mais com ventos 
fortes”, diz Nilson. “Os barcos têm medicamentos, rádio, coletes, bússolas. 
Não é como antes, a base de remo. Quase todos são motorizados. Não tem 
mais precisão de sair de madrugada. A rotina é 6h, 7h da manhã.  
Levantam, pegam seus equipamentos, pegam o barco e vão à luta”, 
completa o presidente da colônia de Itapuã, Nelsom dos Santos, apelidado 
de Pai Velho.

47
 

Uma queixa comum entre os pescadores é a poluição das águas com a 
implantação do pólo petroquímico nos anos 1970 e sua expansão 
atualmente em localidades do Litoral norte da Região metropolitana de 
Salvador.Essa poluição segundo os pescadores depositam no fundo do mar 
um pó amarelo e outros detritos que afastam e matam a vida marinha 
refletindo na  renda do pescador.  “O  pessoal que mergulha, puxa a linha, 
vê a isca toda amarela, rede escorregadia, uma altura enorme só de pó. 

Peixe nenhum come uma isca dessa .
48

. 

 
E ainda: “Mês passado eu estava passando por aqui e vi duas toneladas de 

peixes boiando por causa do gás liberado na retirada do petróleo. Mas ninguém diz 

nada, abafam. Isso não sai no jornal, mas essa é a verdade.”49 

 
 
 
 
 
 

 

45 
http://historiando-rotary.blogspot.com/2010/09/colegio-estadual-rotary-alunos-daniele.html 

46 
http://historiando-rotary.blogspot.com/2010/09/colegio-estadual-rotary-alunos-daniele.html 

47 
http://historiando-rotary.blogspot.com/2010/09/colegio-estadual-rotary-alunos-daniele.html 
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48 
http://historiando-rotary.blogspot.com/2010/09/colegio-estadual-rotary-alunos-daniele.html 
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2.3.4.2 GANHADEIRAS 

 
As mulheres africano-brasileiras de Itapuã, esposas de pescadores viviam 

atividade de ganho pelas ruas constituindo um comércio expressivo no espaço 

urbano de Salvador no século XIX. Eram mulheres que podiam ainda estar 

submetidas a condição de escrava, (então o lucro do que vendia tinham que  dar 

uma parte ao senhor de escravo), livres e libertas que conseguiam renda para 

sustentar seus filhos, suas famílias. As atividades de comércio e serviços dessas 

mulheres eram: domésticas, quitandeiras, peixeiras, mercadeja, costureiras, 

lavadeiras, cozinheiras, mendigas, pedreiras, roceiras, etc. 

Em Itapuã as ganhadeiras peixeiras, recebiam os produtos dos pescadores 

e vendiam no varejo. Usavam para a atividade de ganho tabuleiros, gamelas, cestas 

e iam vender no mercado nas feiras livres. 

Além do peixe e frutos do mar em geral, outras iguarias eram: tecidos, frutas 

de diversas qualidades, carurus, vatapás, mingau, pamonha, acaçá, canjica, acarajé, 

bobó, arroz de coco, feijá de coco, angu, pão de ló de arroz, roletes de cana, 

cocadas, moquecas. Toda a circulação dessa atividade era através de cantigas e 

dramatizações nas formas de comunicar seus produtos. 

Há registros de que as ganhadeiras colaboraram com a rebelião Malê de 

1835 fornecendo comidas e outras necessidades que desse apoio aos insurrectos. A 

mãe do abolicionista Luís Gama, por exemplo, Luiza Mahim era quitandeira e foi 

acusada de participar da rebelião.50 

 

2.3.4.3 PARTEIRAS 
 

Trata-se de mulheres que assumem a função de cuidar de mulheres 

grávidas acompanham a gestação até o parto. Em Itapuã até os anos 1960 a 

profissão de parteira era muito solicitada. A maioria das pessoas de Itapuã  

nasceram em casa. 

Hoje essa profissão é reconhecida como um saber tradicional importante 

para a preservação da vida de milhares de mulheres brasileiras que habitam lugares 

distantes (como era Itapuã antes das grandes avenidas que ligam ao centro de 

 
 
 

50 
SOARES, Cecilia Moreira. As ganhadeiras: mulher, resistência negra em Salvador no Século 

XIX.Artigo xerocado 
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Salvador) e que sofrem por não terem os cuidados necessários na hora do parto. 

Sobre isso o médico Paulo Viana comenta: 

 
A parteira representa o elo entre a comunidade e o Sistema Único de Saúde 
(SUS). Elas têm um trabalho de atenção integral à saúde da mulher e da 
criança, pois acompanham toda a gravidez, conhecem a vida das famílias, 
chamam-nas pelo nome e representam o mesmo nível social e econômico 
dos clientes, o que aproxima ainda mais a parteira da mãe. Isso é 
fundamental para o momento da gravidez, do parto e do pós-parto. O parto 
não é só um evento médico, é um evento social e familiar que tem a mulher 
como protagonista. Então a parteira tem essa capacidade de interagir de 
forma mais humana, no sentido do pensamento mais holístico. Não que não 
haja médicos que façam assistência desse tipo. Porém há uma distância 
maior entre médicos e médicas e as mulheres das comunidades indígenas, 
ribeirinhas, quilombo, floresta, onde estão as parteiras tradicionais. Elas têm 

muito o que ensinar para nós
51

. 

 
E acrescenta: 

 
 

“Uma vez, no interior do Amazonas, conversei com uma médica e uma 
parteira. E a médica perguntou: “qual é a diferença do meu atendimento 
para o seu? ”. Desta forma, a parteira respondeu: “a diferença é que você 
tem pressa e eu não”. As parteiras não têm pressa mesmo, elas 
acompanham a mãe e isso torna o parto mais humano. ” 

 

O importante aqui é destacar que essa profissão ficou esquecida entre os 

moradores/as de Itapuã que não utilizam mais essa referência para ter seus filhos e 

isso se deve porque muitas parteiras já faleceram e não tiveram oportunidade de 

repassar seus conhecimentos para outras gerações, e também pela mudanças de 

hábitos que vieram com a modernização e acessibilidade a maternidades entre elas 

o Hospital Menandro de Farias próximo ao município de Lauro de Freitas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 
http://amaivos.uol.com.br/amaivos09/noticia/noticia.asp?cod_noticia=15676&cod_canal=41 

http://amaivos.uol.com.br/amaivos09/noticia/noticia.asp?cod_noticia=15676&amp;cod_canal=41
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2.3.4.4 REZADEIRAS 
 
 

 

 

Altar na casa da rezadeira em Itapuã. Foto: Célia Maria de Jesus 

 
Ó senhora rezadeira 
(...)Reze uma prece com fé 
Pra que a raça brasileira 
Esteja sempre de pé 
Reze pra que o nosso povo 
Viva sempre a liberdade 
E construa um mundo novo 
Cheio de felicidade 
(...)Reze pra que a lua mansa 
Nunca deixe de brilhar 
E na vida a esperança 
Nunca venha nos faltar 
Reze pra que a falsidade 
Seja sempre superada 
E que o amor e a bondade 

Andem sempre de mãos dadas(...) 

 
Beth Carvalho – Senhora Rezadeira 

Disponível em: http://www.musicasouvir.com.br/beth-carvalho- 
senhora-rezadeira.html 

 
As rezadeiras ou benzadeiras são mulheres que utilizam um repertório 

simbólico da tradição indígena, afro-brasileira e católica para curar pessoas 

acometidas por doenças. 

Em Itapuã era muito frequente a presença dessas senhoras. Hoje são 

poucas as que exercem essas funções. Elas usam rezas, folhas, substâncias 

minerais, chás, banhos, todo um conhecimento botânico inclusive para tratar quem 

http://www.musicasouvir.com.br/beth-carvalho-
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as procura. Conhecem todo o tipo de folha, características importantes para cada 

tipo de cura. E dão o tom do segredo, dizendo que não basta apenas aprender as 

rezas, é preciso ter certas habilidades/qualidades. 

Tais qualidades dizem respeito a uma conduta moral. O que implica ser  
uma mãe carinhosa, ser religiosa e devota aos santos, ser temente a Deus, 
não difamar os outros e, acima de tudo, não cobrar pelas curas que 
realizam. Algumas colaboradoras afirmaram ter recebido o dom da cura 
através de seres sobrenaturais, como anjos, caboclos, visões e vozes. 
Sinais que remetem a outras dimensões. As rezadeiras que obtiveram os 
saberes das rezas a partir do aprendizado com os seres de outros mundos 
acabam enfatizando tal fato para fortalecer sua atuação perante a 
comunidade

52
. 

 
 
 

2.3.5 ASPECTOS ECONÔMICOS 

 
Em Itapuã o setor primário dedicado a exploração de recursos da natureza já 

teve seu auge com a pesca. Mas com a vinda de empreendedores do centro sul do 

país e até estrangeiros que trouxeram a tecnologia da pesca destituídas das 

referências da tecnologia afro-brasileira muitos pescadores tornaram-se empregados 

desses empreendimentos e perderam sua autonomia. Esses pescadores nos anos 

de 1940 tiveram que conviver com a chegada dos frigoríficos, do gelo, da estocagem 

de produtos do mar em grande estoque vendidos em outras regiões e para não 

passarem necessidade muitos começaram a alugar. 

De acordo com o Sr. Eulirio: 

 
O trabalho na busca pelo peixe tem dado é muito prejuízo. Um barco 
geralmente sai com dois, três pescadores e os gastos com gelo, 
mantimento, óleo, isca, náilon são relevantes. Além das despesas e a 
fiscalização de peixeiros, existe o chamado quinto, que é a porcentagem 
dada ao dono do barco.(...) Os pescadores saem hoje. Gastam seis sacos 
de gelo, R$40 de mantimento, mais R$40 com óleo. Volta daqui a três dias 
com 20kg de peixe. Vende por R$10 para o peixeiro que vende por R$18. 
São R$200. R$100 de despesa. Tira o quinto fica R$160,00. R$40, R$60,00 
pra cada homem. Não paga nem a noite perdida, dormindo sentado, sujeito 
a chuva diz. Para quem tem peixaria junto à colônia, no caso da colônia de 

Itapuã, a situação é benéfica
53

. 

 
Assim, em Itapuã o setor terciário ganha destaque com atividades de 

serviços: comércio inclusive as feiras que são referências características de produtos 

52 
http://www.revistasusp.sibi.usp.br/pdf/cpc/n8/a02n8.pdf 

53 
Disponível em: http://historiando-rotary.blogspot.com/2010/09/colegio-estadual-rotary-alunos- 

daniele.html 

http://www.revistasusp.sibi.usp.br/pdf/cpc/n8/a02n8.pdf
http://historiando-rotary.blogspot.com/2010/09/colegio-estadual-rotary-alunos-
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do mar, transporte, serviços domésticos, turismo, alimentação, lotéricas. Sobre a 

feira e mercados vale o comentário: 

 

 
 
 
 

E mais: 

Sábado de manhã, muitos pescadores voltam do mar. Ao som de cortes de 
faca, música baiana e gritos de compradores, as notícias velhas e 
propagandas políticas são usadas para enrolar o peixe. Depois da jornada 
em alto mar, o peixe conseguido é pesado, vendido, despesas paga e 

chega a hora de ratear o lucro
54

. 

 

(...)Muitas vezes a colônia de Itapuã precisa vender os poucos 
peixes conseguidos, sabendo que os peixeiros lucraram mais. 
Porém conscientes de que estes também têm suas despesas. 
Gritos e vozes ecoam na busca pelo peixe. O remador, calandeiro e 
puxador, a depender da posição hierárquica obtém uma 

porcentagem diferente do lucro
55

. 

 
 
 

 
2.3.6 TENSÕES E CONFLITOS: IMPRESSÃO DOS MORADORES 

SOBRE A AUSÊNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ITAPUÃ 

Uma das motivações que geraram e mantêm coesa a rede de alianças 

comunitárias na ACRA é a fraca ou quase nenhuma participação do poder público 

ao bairro, e isso vem prejudicando sobremaneira a população que perde a riqueza 

do meio ambiente característico, aumenta os índices de violência com tráfico de 

drogas e a perda de qualidade nas questões de saúde, educação moradia e 

emprego. 

Ao longo da nossa pesquisa fomos acumulando em jornais e revistas alguns 

comentários dos moradores sobre essa situação que tende a sucumbir a vida dos 

Itapuanzeiros. 

Os pescadores da Colônia Z-6, de Itapuã, relatam ainda a ocorrência de 
consumo de drogas por crianças e adolescentes que costumam dormir na 
praia e podem estar contribuindo para a violência. “Alguns roubam e se 
escondem dentro das bocas de lobo”, acrescenta o proprietário do depósito 
de bebidas. Ele conta ainda que arrendou uma padaria para outro 
comerciante no trecho em frente à Caixa D’Água de Itapuã, e em menos de 
um mês ela foi assaltada duas vezes. Ainda segundo a delegada, cada 

 

54 
http://historiando-rotary.blogspot.com/2010/09/colegio-estadual-rotary-alunos-daniele.html 

55 
http://historiando-rotary.blogspot.com/2010/09/colegio-estadual-rotary-alunos-daniele.html 

http://historiando-rotary.blogspot.com/2010/09/colegio-estadual-rotary-alunos-daniele.html
http://historiando-rotary.blogspot.com/2010/09/colegio-estadual-rotary-alunos-daniele.html
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localidade possui peculiaridades, como Itapuã, que por ser um ponto 
turístico, com atrações como a Lagoa do Abaeté, o farol, a Praia da Sereia, 
o “acarajé de Cira”, atrai turistas e freqüentadores, principalmente nos fins 
de semana, feriados e às noites. Ainda segundo a delegada, a presença de 
agências bancárias, do comércio e restaurantes com shows e músicas ao 
vivo, distribuídos pela Avenida Dorival Caymmi e pela Rua Pedro Milton, 
também contribui para “atrair marginais de outras áreas que vêm agir em 
Itapuã, principalmente à noite e nos fins de semana, quando é grande o 

movimento nas praias
56

. 

 

A população sente a falta de segurança e saúde. A maioria das casas no 

reboco e a falta de esgotamento sanitário e ruas sem asfalto, ainda é realidade 

nessa região. Cantado em verso e prosa muitas pessoas procuram o bairro, mas 

infelizmente se decepcionam. 

“Passar uma manhã, uma tarde ou uma noite em Itapuã não é mais como 
na época do poeta Vinícius de Moraes. Quem vem conhecer o nosso bairro 
se decepciona” (lamenta a moradora A.) 

 
 

Ao analisar as entrevistas percebemos o quanto os moradores se mostram 

insatisfeitos com as políticas públicas, apesar de que Itapuã traça um perfil de 

insurgência e revolta contra essa situação. Falta de hospitais, escolas e segurança, 

estão direta ou indiretamente sendo reveladas. As drogas, o alcoolismo e a 

prostituição tentam anular a vida de crianças, jovens e toda a comunidade. 

Há muito que Itapuã está neste estado de abandono. Há muito jovens 
desempregados nesta comunidade carente. Com o tráfico de droga que se 
intensificou na cidade, os jovens carentes, sem oportunidade de emprego, 
partiram para o comércio de droga. Itapuã é uma "cidade" dentro de 
Salvador. Itapuã precisa, urgentemente, de mais estrutura; Tem que ter um 
hospital para atender a demanda da população local, principalmente  
durante os fins de semanas. Itapuã é um local turístico. A. H.cionais, 

 

Diante do exposto vemos que as estratégias criadas pelos moradores, pelas 

instituições educacionais e lúdicas, pelas associações precisam ganhar ainda mais 

força, não é a toa, a fala desses moradores. A ideologia dominante tenta sucumbir a 

população e fazê-las marionetes, o que não é o caso dessa territorialidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 

56 
Jornal A Tarde.28/07/2007. 
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2.3.7 ALGUMAS REPERCUSSÕES DA VIOLÊNCIA URBANA 

 
As pesquisas realizadas mostram dados estatísticos da Secretaria da 

Segurança Pública (SSP) onde a criminalidade aumentou em diversas modalidades 

nos últimos três anos em Salvador. Até outubro deste ano, foram registrados 117 

homicídios, uma média de 12 mortes por mês. Durante o ano de 2006, e em 2007, 

essa média permaneceu em torno de 11 mortes. 

Itapuã figura como o bairro que mais registra roubo de veículos, entre as 20 

áreas Integradas de Segurança Pública (Aisps), como são chamadas as regiões 

avaliadas pela SSP. Até outubro de 2009, foram 691, contra 694 e 494 durante os 

anos de 2007 e 2008, respectivamente. 

São 250 mil habitantes segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, sentindo o gosto amargo do esquecimento e descaso. São calçadas 

esburacadas e sujas, ruas imundas, muito lixo, drogas e estabelecimento que 

despejam esgoto na areia da praia. É possível também observar jovens dormindo 

embaixo de barcos e nas calçadas. Sobre a violência, Jorge, professor e morador do 

bairro informa: A falta de policiais e a pouca estrutura da circunscrição têm 

favorecido o aumento da criminalidade no bairro. O tráfico de drogas ocorre bem em 

frente à delegacia, próximo aos bares Jangada e Língua de Prata. 

Os estupros também são frequentes em algumas localidades, como na Lagoa 

do Abaeté. As drogas, o tráfico delas, o alcoolismo, a falta de iluminação pública 

provoca a violência sexual também. Ainda conforme os dados da SSP, em setembro 

de 2009 foram registrados 28 estupros. Em 2007, 39 estupros, e em 2008, 32. Sobre 

o tráfico de drogas, Célia, secretaria na ACRA e moradora de Itapuã, diz: Na minha 

opinião, Itapuã não é tão violento. Existe, sim, um problema social enorme, que gera 

tudo isso. Para alguns esse é o único caminho. 

 
Itapuã então, antes um bairro tradicional e pacato, passou a ser um dos bairros mais 

populosos de Salvador. Os registros de violência estão nos jornais diariamente. Ana, 

lava roupa na Lagoa e moradora do bairro de Itapuã informa: Nasci e me criei em 

Itapuã. Dormíamos de porta aberta, íamos para o morro, esse morro aí grande, a 

gente brincava, tinha a lagoa dos dois doidos, a gente ia, tomava banho, nunca teve 

problema. 
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Nas áreas periféricas, como Baixa da Soronha e Nova Brasília, os moradores 

estão cercados pela dura realidade do tráfico, vivem num cenário bem distante da 

Itapuã de Vinicius de Moraes, onde deveria ser muito bom passar uma tarde em 

Itapuã. São mães, pais e avós que perderam seus filhos para o tráfico, famílias que 

vivem amedrontadas pelo risco eminente de um tiroteio e cidadãos à margem da 

sociedade, vivendo em condições precárias de segurança e infraestrutura. 

 
 
 

2.3.8 CONTEXTUALIZAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ENSINO 

 
 

Tentamos mapear as escolas municipais de Itapuã, dados como nome, 

territorialidade e endereço eletrônico fazem parte desta pesquisa. 

 
 
 

Nome Bairro Endereço Email 

CENTRO 

MUNICIPAL 

DE 

EDUCACAO 

INFANTIL 

GEORGIA MA 

BARRADAS 

CARNEIRO 

ALTO DO 

COQUEIRINHO 

R VINTE E OITO 

DE JANEIRO 

cmei- 

georgiacarneiro@salvador.ba.gov.br 

 VITORIA DA 
CONQUISTA 

Itapuã RUA NOSSA 

SENHORA DO 

AMPARO 

http://escolavitoriadaconquista.zip.net 

LAGOA DO 
ABAETE 

NOVA BRASILIA RUA PAULO 

AFONSO 

BAQUEIRO 

http://escoladalagoa.blogspot.com 

 
email: esc-lagabaete@salvador.ba.gov.br 

MUNICIPAL 
BAHA'I 

NOVA BRASILIA RUA REINALDO 

CALIXTO 

 Site escolamunicipalbahai.zip.net  

E- 

mail 
esc-bahai@salvador.ba.gov.br 

mailto:georgiacarneiro@salvador.ba.gov.br
http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/site/escola-dados.php?escola=119
http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/site/escola-dados.php?escola=119
http://escolavitoriadaconquista.zip.net/
http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/site/escola-dados.php?escola=125
http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/site/escola-dados.php?escola=125
http://escoladalagoa.blogspot.com/
mailto:esc-lagabaete@salvador.ba.gov.br
http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/site/escola-dados.php?escola=607
http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/site/escola-dados.php?escola=607
http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/site/escolamunicipalbahai.zip.net
mailto:esc-bahai@salvador.ba.gov.br
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0633 - 
MUNICIPAL 
DO 
PESCADOR 

ITAPUAN RUA DA ILHA esc-pescador@salvador.ba.gov.br 

0644 - 
MUNICIPAL 
MALE 
DEBALE 

ITAPUAN PARQUE 

METROPOLITAN 

O DO ABAETE 

esc-maledebale@salvador.ba.gov.br 

0644 - 
MUNICIPAL 
MALE 
DEBALE 

ITAPUAN PARQUE 

METROPOLITAN 

O DO ABAETE 

esc-maledebale@salvador.ba.gov.br 

 MUNICIPAL 
MANUEL 
LISBOA 

ITAPUAN R ANTONIO 

CASAES 

esc-manuellisboa@salvador.ba.gov.br 

MUNICIPAL 
PADRE UGO 
MEREGALLI 

NOVA BRASILIA RUA "B" - 

JAGUARIPE II, 

127 

esc-pugomeregalli@salvador.ba.gov.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3.9 CONTEXTUALIZAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE 

 
Em Itapuã existem os seguintes postos de saúde pública, dados pesquisados nome, 

rua e bairro: 

 
PA Dr. Hélio Machado Rua da Cacimba, s/n, Itapuã 

7º C.S. Prof. José Mariani 
- PACS 

Av. Dorival Caymmi, s/n, Itapuã 

USF. Alto do Coqueirinho, Praça Sérgio Brito 
Carneiro, s/n 

Alto do 

Coqueirinho. 

http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/site/escola-dados.php?escola=547
http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/site/escola-dados.php?escola=547
http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/site/escola-dados.php?escola=547
http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/site/escola-dados.php?escola=547
mailto:esc-pescador@salvador.ba.gov.br
http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/site/escola-dados.php?escola=678
http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/site/escola-dados.php?escola=678
http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/site/escola-dados.php?escola=678
http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/site/escola-dados.php?escola=678
mailto:esc-maledebale@salvador.ba.gov.br
http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/site/escola-dados.php?escola=678
http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/site/escola-dados.php?escola=678
http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/site/escola-dados.php?escola=678
http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/site/escola-dados.php?escola=678
mailto:esc-maledebale@salvador.ba.gov.br
http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/site/escola-dados.php?escola=124
http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/site/escola-dados.php?escola=124
http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/site/escola-dados.php?escola=124
mailto:esc-manuellisboa@salvador.ba.gov.br
http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/site/escola-dados.php?escola=132
http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/site/escola-dados.php?escola=132
http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/site/escola-dados.php?escola=132
mailto:esc-pugomeregalli@salvador.ba.gov.br
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CAPS de ITAPUÃ R. Tadeu Santos, s/n, 

Lote 12, casa F, Cond. 

Colina da fonte, Km 17, 

Itapuã 

 

2.3.10 ASSOCIAÇÕES LÚDICAS 

 
 

Não basta apenas munir-se de uma grande quantidade de dados e 
informações, sem ter se impregnado do viver social, seu cotidiano, 
celebrações, dramas, alegrias e idiossincrasias. Em outras palavras, 
deve-se ser capaz de conviver no grupo com o significado pleno do estar 
junto para absorver sua cultura, sentindo tanto os seus prazeres quanto 
as suas amarguras. O pesquisador precisa se inserir o mais perto 
possível no universo vivido pela comunidade estudada. LOBATO (2013) 

 

Acredito como Lobato afirma que enquanto pesquisadora estive o tempo 

inteiro buscando me inserir no universo da comunidade. Trago as Associações 

Lúdicas em Itapuã que são estratégias e elaborações numa perspectiva africano- 

brasileira e tupinambá e (re) significam esse viver cotidiano desta territorialidade e a 

possibilidade de contar a história desses povos através do universo transmitido  

pelos mais velhos e seus sucessores. 

 

 
2.3.10.1 AS GANHADEIRAS DE ITAPUÃ 

 
Um grupo cultural formado por mulheres entre 50 e 70 anos e a geração de 

netos/as. Uma das músicas cantadas e coreografadas pelo grupo faz alusão a 

infância de “Seu Reginaldo”, também muito parecida com a de muitas crianças que 

nasceram e cresceram ali. 

 
“Papai era pescador, mamãe lavadeira eu ganhava meus trocados 
vendendo beiju na feira. Assim que papai dizia, amanhã não vou pescar, 
pois é 2 de fevereiro... vai haver festa no mar. Vou levar os meus presentes. 
Bem cedinho quero chegar para ser um dos primeiros a saudar Iemanjá. 

Papai era pescador, mamãe lavadeira...”
57

 

 
 
 
 

57 
Fonte: TextoVivo – Narrativas da Vida Real, 21/05/2010. 

http://www.textovivo.com.br/detalhe.php?conteudo=fl20100521181708&category=reportagem 

http://www.textovivo.com.br/detalhe.php?conteudo=fl20100521181708&amp;category=reportagem
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Trazemos aqui alguns trecho recolhidos de uma entrevista com D. Ana Maria, 

”Itapuanzeira” de nascença e que nos conta histórias valiosas sobre as ganhadeiras 

inclusive ter sido uma ganhadeira lavadeira do Abaeté, aprendizado que obteve com 

sua mãe D.Petú. 

 
D. Petú mora em Itapuã há quase 70 anos. Foi lavadeira, “(...)mercandejava, 

cuidou de onze filhos seus e muitos dos outros, todos com muita força e alegria. 

Hoje, aos 92 anos, ela nao dança mais e só vê a bela paisagem de Itapuã em seus 

lampejos de memórias.”58É D. Ana Maria que nos conta sobre a importância dessa 

profissão na vida de muitas mulheres em Itapuã nos séculos passados: 

 
“Aí eu estudei e aprendi o que era o sistema do ganho, né? Era o trabalho 
das mulheres negras, as escravas e as libertas, que trabalhavam para o 
ganho.(...) Tinha a ganhadeira mercandeja, que mercava com tabuleiro na 
cabeça, cantando e vendendo; tinha as ganhadeiras lavadeiras, que lavava 
roupa de ganho, entendeu? E tem a Aguadeira, que carregava água para os 
veranistas. Eu carreguei muita água para os veranistas. Era o trabalho 
nosso que tinha aqui. A maioria das mulheres do bairro lavava a roupa nas 
várias fontes da região: Penedo, Olhos d’água, Fonte Grande, Comunidade 
da Telha, Cacimba, Fontinha, Fonte do Dendé. Mas, o Abaeté era “a 

maezona”...
59

 

 

 
Ainda D. Ana Maria: 

 
“A gente lavava roupa para as casas de veraneio. Eles traziam aquelas 
trouxas, tinha roupa para engomar, para lavar. E a gente passava com 
aquele ferro de carvão. Vinha aquelas trouxas enormes, aquelas roupas 
gomadas de linho. Vixi Maria, a gente tinha que usar bico do ferro para abrir 
aquelas costuras. O trabalho era pesado e braçal, mas quem dava o preço 
do servico era o cliente. Ana Maria conta que, um dia, pegou pra lavar uma 
colcha de chenile. Era tão grande que teve que pedir ajuda para outras 
lavadeiras para tirar “aquele peso danado” da água. O dia a dia das 
mulheres era na Lagoa. Saiam logo cedo, às vezes com filhos pequenos no 
colo e a trouxa de roupa na cabeça. Lá passavam o dia lavando,  
carregando água, cantando, comendo, brincando, contando as novidades 

 
 
 
 
 

 
58 

Fonte: Texto Vivo – Narrativas da Vida Real, 21/05/2010. 

http://www.textovivo.com.br/detalhe.php?conteudo=fl20100521181708&category=reportagem      

59 
Fonte: Texto Vivo – Narrativas da Vida Real, 21/05/2010. 

http://www.textovivo.com.br/detalhe.php?conteudo=fl20100521181708&category=reportagem 

http://www.textovivo.com.br/detalhe.php?conteudo=fl20100521181708&amp;category=reportagem
http://www.textovivo.com.br/detalhe.php?conteudo=fl20100521181708&amp;category=reportagem
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do marido. Voltavam pra casa no fim da tarde com a roupa toda limpa e 

dobrada.”
60

 

 
D. Petú ainda recorda: 

 
“(...)vendia cocada, mungunzá, pamonha, amendoim torrado, moqueca de 
folha, peixe frito e azeite de dendê. 

 
– Trabalhei muitcho, mia fia. 

 
– Era uma união pra trabalhar! – completa Ana Maria – Aliás, as mulheres 
daqui de Itapuã trabalhavam muitcho! 

 
Carregava lata d’água na cabeça, lembra? E as mães de família 
conversando nos caminhos, dando risada, agarrando fruta. – Você lembra 
que ia um bocado de mulheres fazer licor de Cambuí pra São Joao, né? – 
Relembra Ana Maria – Criança, cachorro, ninguém bulia com ninguém. A 
gente via as cobras e elas entrava pro lado e atravessava pra gente passar, 

né? Ninguém bulia, né? Até as cobras mesmo não faziam mal a gente.
61

 

 

 
O perigo hoje é outro, indaga Ana Maria: – Com a violência quem mais vai pra 

lagoa tomar banho? Quem vai mais lá? Nao é? Hoje em dia o que é que tá 

acontecendo com os jovens, né? Tem muito problema de drogas! E são muitos 

assaltos!62 

 
É essa geração de mulheres que se incubem de coreografar as histórias que 

falam da existência das ganhadeiras e sua importância na história de resistência 

negra e superação. Elas mesmas organizam o figurino e organizam-se para 

apresentarem-se em diversos espaços inclusive na Universidade e nas escolas. O 

 
PRODESE na comemoração do aniversário de sete anos criou um espaço 

para compartilhar essa história com crianças e jovens na UNEB em 2005. 

 
 
 
 

 

60 
Fonte: Texto Vivo – Narrativas da Vida Real, 21/05/2010. 

http://www.textovivo.com.br/detalhe.php?conteudo=fl20100521181708&category=reportagem 

 
61 

Jornalista e pós-graduanda em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo 
Literário (www.abjl.org.br), turma São Paulo 2009. 

 
62 

Fonte: TextoVivo – Narrativas da Vida Real, 21/05/2010. 
http://www.textovivo.com.br/detalhe.php?conteudo=fl20100521181708&category=reportagem 

http://www.textovivo.com.br/detalhe.php?conteudo=fl20100521181708&amp;category=reportagem
http://www.textovivo.com.br/detalhe.php?conteudo=fl20100521181708&amp;category=reportagem
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– Tem o pano da Costa, sabe como é? – Ana Maria vai ao quarto e 
colocando o tecido sobre o ombro explica – Para as africanas esse pano 
servia pra se agasalhar, né? Servia pra botar no chão pra sentar também! 
Pra se enrolar, cobrir quando tava com frio. As crianças vestem a mesma 

roupa dos adultos. Os turbantes e colares feitos com as sementes.
63

 

 
 

2.3.10.2 BLOCO AFRO MALÊ DEBALÊ 

 
O bloco criado por jovens Itapuanzeiros em 1979. Localiza-se no Parque 

metropolitano do Abaeté em Itapuã. O nome do bloco é uma homenagem a uma das 

mais importantes rebeliões de africanos/as nas Américas em 1835:Rebelião Malê. 

 
O bloco Malê Debalê não restringe a suas atividades ao carnaval. Durante 

todo o ano realiza atividades culturais e socioeducativas visando a afirmação do 

legado dos nossos/as antepassados/as africanos/as. 

 
Assim se destacam com.. “Projetos como escolas de dança e de informática 

para a comunidade, cursos para formar lideranças, dentre outros. Cerca de 200 

crianças com idade até 12 anos aprendem dança e percussão com professores 

voluntários no malezinho”. 

 
2.3.10.3 CASA DA MÚSICA 

 
Foi fundada em 1993 e também está localizada no Parque metropolitano do 

Abaeté em Itapuã, instituição vinculada a Fundação Cultural do Estado da Bahia. 

Amadeu Alves Ribeiro Filho, é o atual Coordenador da Casa da Música e na sua 

administração vem criando um espaço em que a música ganha relevância através de 

momentos singulares envolvendo saraus,teatro,exposições,palestra,etc. 

 
Em entrevista Amadeu nos relata lembranças da sua infância e juventude em 

Itapuã o que lhe permite identificar valores culturais significativos para as comunidades 

locais dando-lhe condições de conduzir com maestria e liderança a Casa da Música: 

 
 

63 
Jornalista e pós-graduanda em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo 

Literário (www.abjl.org.br), turma São Paulo 2009. 
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“A década de 1970 foi muito marcante, com piqueniques na Lagoa de Dois- 
Dois, o Abaeté, o Morro do Vigia, as caminhadas maravilhosas nas trilhas, 
por onde hoje é o Bairro da Paz, Alto do Coqueirinho, Km 17... ... Até 
Mussurunga ainda não existia, era só verde, mato, pés de manga, coco, 
caju, mangaba, cambuí, araçá. As festas de largo, o sambão da galera, 
onde participava dando meus primeiros toques em instrumentos de 
percussão. Via a banda marcial do Colégio Lomanto Júnior, que me 
encantava principalmente com o som da caixa/tarol. Assim também era 
quando vinham os trios elétricos, o parque de diversões, o trio paralítico de 
Seu Menezes, os ternos de reis, a chegança, os bailes pastoris. Tudo isso 
na minha infância. As puxadas de rede, a relação com o mar, as babas na 
praia, no Campo da Ilha, no Campinho e no Beira Rio. Os carurus de sete 
meninos... é muita coisa, muitas lembranças. ”

64
 

 

 
Sobre a utilização da Casa da Música para encontros que fortaleçam o 

patrimônio cultural de Itapuã Amadeu comenta a importância dos mais/as velhos/as 

nesse processo: 

“Os anciãos guardam tesouros. Se todos bem soubéssemos, cada vez mais 
valorizaríamos e nos aproximaríamos desses detentores de tesouros. É a 
memória, a experiência rica de vida, que podemos captar através da 
convivência, de diálogos. Acho que bebi um tanto nessa fonte, o que me 
estimulou a trabalhar mais pela preservação desse bem que é a história de 
nosso povo. ” 

 
 

 
2.3.10.4 O BABA 

 
No Nordeste o jogo de futebol é conhecido como baba. Os moradores de 

Itapuã criaram um espaço de lazer dia de segunda-feira para jogar bola, ou como 

chamamos na Bahia jogar “baba”. Essa baba se chama “Baba da Ressaca” É um 

encontro muito interessante e animado. A praia é o cenário e o estádio privilegiado 

dessa linguagem que se tornou genuinamente brasileiro. 

 
Mas Itapuã também legou para a Bahia um importante jogador Armindo 

Avelino de Santana, o “Biriba” nascido em 10 de novembro de 1938. Biriba era filho 

de pescador e lavadeira de Itapuã e aos 16 anos entrou para a equipe do esporte 

Clube Bahia. Biriba foi considerado um dos maiores pontas direita do Bahia em 

todos os tempos. 

 
 
 
 

64 
http://blogdoacra.blogspot.com.br/ 

http://blogdoacra.blogspot.com.br/
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Biriba último agachado com a bola, primeiro jogo contra o Santos em 1959 
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CAPÍTULO III 

 
ACRA - UMA REDE DE ALIANÇAS COMUNITÁRIAS 

 

 
Para abrirmos o capítulo achamos interessante trazer a concepção filosófica 

africana e afro-brasileira da logomarca da ACRA, criação do escultor Doutor Marco 

Aurélio Luz. Segundo Luz (2011) cada elemento e cor compõem a história dessa 

instituição e sua proposta filosófica,política e ideológica. O berimbau é um ancestral, 

é ele quem dá a cadência e a dinâmica da roda, é a força da capoeira. Biriba, pau 

que enverga, mas não quebra. O arame tem a fibra de aguentar os toques da vareta 

ao som dos grãos contidos na palha trançada do caxixi. Som: o resultante o terceiro 

elemento proporcionado pelo Senhor do movimento. A cabaça – ventre no ventre 

constituindo a sonoridade. Peixes, filhos da Lagoa do Abaeté, filho da Capoeira. O 

verde e o amarelo elementos afro-brasileiro que diz que territorialidade falamos. 

3.1. ODARA: ASPECTOS DA ELABORAÇÃO DE MUNDO AFRICANO- 

BRASILEIRO 

Nossa dissertação se dedica a enfatizar perspectivas que recorrerem às 

formas de linguagens africano-brasileiras, a exemplo das narrativas que expressam 

princípios inaugurais estruturadores das instituições comunitárias. Todas essas 

linguagens são elaborações que comunicam o universo odara da tradição africano- 

brasileira. 

“(...) Odara exprime simultaneamente o bom e belo. O útil e eficaz não está 

dissociado da beleza e do sentimento, o técnico e o estético são expressões 

únicas. Odara permite um sistema de pensamento em que não há o 
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E mais, 

afastamento do sentir e do pensar, da razão e emoção. Ao contrário do 

Ocidente, cujo exercício de comportamento exige a dicotomia, a síncrese, o 

afastamento da razão e emoção, o esquematismo “racionalista”, o ascetismo, a 

linearidade da teoria-prática e a inércia. ”
65

 

 

"O elemento estético é bom essencialmente porque é portador de 
determinada qualidade e quantidade de axé, é belo porque sua composição, 
forma, textura, matéria e cor simbolizam aspectos de representação da 
visão de mundo característica da tradição, realizando a comunicação." 

66
 

A ACRA desenvolve no seu cotidiano essa comunicação Odara, promovendo 

e dinamizando as linguagens constituintes do processo dinâmico da tradição cultural 

africano-brasileira e seus desdobramentos nas comunalidades de Itapuã. 

Aqui procuraremos demonstrar como esses repertórios de linguagens com 

suas narrativas míticas repercutem na ACRA atendendo as expectativas e as 

necessidades das crianças e jovens da ACRA e respiram desde que nascem o 

universo simbólico e de vinculação humana africano. 

 
 

 
3.1.1 CULINÁRIA AFRICANO-BRASILEIRA 

 
Você já foi à Bahia, nêga? 
Não? 
Então vá! 

Quem vai ao "Bonfim", minha nêga, 
Nunca mais quer voltar. 
[...]Lá tem vatapá 
Então vá! 
Lá tem caruru, 
Então vá! 
Lá tem munguzá, 
Então vá! 
Se "quiser sambar" 
Então vá! 

[...]A Bahia tem um jeito, 

Que nenhuma terra tem![...]Você Já Foi a Bahia? 
 
 

 
65 

(Luz, 1992, 122). 

66 
Luz, 1995, 566) 
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A culinária é uma forma de comunicação importante nos encontros que envolvem as 

crianças, jovens, suas famílias e educadores/as da ACRA. Portanto, essas receitas 

carregam a comunicação Odara que é uma das linguagens socioeducativas da 

Associação.Aqui nos dedicamos a destacar as comidas mais requisitadas pelos 

moradores de Itapuã e que atravessam o tempo ainda influenciando o paladar das 

novas gerações. Na ACRA muitas mães são exímias cozinheiras e para selecionar 

essas iguarias a seguir escutamos as crianças, as mães e educadores/as da ACRA 

que cresceram e ainda moram em Itapuã. É bom ressaltar que na ACRA sempre 

estamos criando uma ambiência onde esses paladares da culinária africano- 

brasileira é referência. Predomina a culinária africano-brasileira extensão do 

conhecimento das gerações que tiveram suas vidas influenciadas pelo mar. 

 
 

“É notório, pois que a Bahia encerra a superioridade, a excelência, a 
primazia, na arte culinária do país, pois que o elemento africano, com a 
sua condimentação requintada de exóticos adubos, alterou 
profundamente as iguarias portuguesas, resultando dali um produto todo 
nacional, saboroso, agradável ao paladar mais exigente, o que excele a 
justificativa fama que procede a cozinha baiana” “Cada terra com seu 
uso – é da sabedoria popular. ” (QUERINO p. 21,22. A arte culinária na 
Bahia) 

 
 

 

MÃES DA ACRA. 

Foto: Jackeline Pinto do Amôr Divino 



122 
 

A ideia é que o leitor/a conheça a alquimia, a tecnologia milenar dos alimentos, a 

simplicidade e ao mesmo tempo sofisticação e bom gosto que caracteriza o sabor 

que predomina nas casas de Itapuã. Fica aqui nossa contribuição para que esses 

saberes deliciosos e milenares não se percam. As indicações desses pratos foram 

indicações de senhoras que vivem a tradição de Itapuã e que durante décadas 

recebiam vizinhos, veranistas para saborearem as suas iguarias. 

 

MOQUECA DE PEIXE 

 
 
 
 
 

 
Escolha 4 postas de vermelho, lave bem com limão o peixe e tempere a gosto 

por cerca de 1 hora. Numa panela grande arrume o peixe, a cebola, os 

pimentões e os tomates. Polvilhe o coentro. Esfarele os tabletes de caldo de 

camarão, misture-os ao leite de coco e regue o peixe. Leve ao fogo baixo, com 

a panela parcialmente tampada, por 20 minutos. De vez em quando mexa com 

cuidado (para não quebrar o peixe). Junte o azeite-de-dendê, prove os 

temperos e adicione sal, se preciso. Retire do fogo e sirva. 



123 
 

 
 

CARURU DE COSME E DAMIÃO 

 

 

Lave e corte os quiabos bem fininhos, um segredo é colocar na água com 

limão para cortar a baba. Coloque os camarões, a cebola, o alho, o sal, a 

castanha de caju (uma xícara) e o amendoim (100 gramas torrado e moído) no 

azeite de dendê. Adicione alguns camarões secos inteiros e grandes. Cozinhe 

tudo até ficar parecendo uma pasta. Quando os caroços dos quiabos estiverem 

bem rosados, retire do fogo. Para concluir o prato acrescente: vatapá, camarão 

seco inteiro, lasquinhas de coco, milho branco, feijão preto, feijão fradinho, 

xinxim de galinha, arroz branco, farofa de azeite de dendê, banana da terra 

frita, amendoim assado, inhame, pipoca, rapadura, cana cortada em tirinhas, 

acarajé, abará, ovo cortado em rodelas e pedaços de rapadura. 

 
 

 

 

VATAPÁ 

 

Quebre o coco, dois grandes e tire da casca grossa e raspe ligeiramente a 

fina. Lave, rale e depois de aquecido em banho-maria, esprema num 

guardanapo o leite puro. Junte ao bagaço 1 litro de água quente e esprema 

novamente, reservando para amolecer o miolo de pão (uns doze pães de 

preferência dormidos). Depois de amolecido, passe o pão na máquina de moer. 
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Moa, também, os amendoins torrados, os camarões secos, as castanhas, a 

pimenta e o gengibre. Junte essa massa ao molho, feito com a garoupa e o 

camarão temperados com cebola, alho e coentro. Leve tudo ao fogo para 

engrossar. Depois, adicione o leite de coco mais grosso e duas xícaras de 

azeite de dendê. 

 
 
 
 
 

 

 

FEIJÃO FRADINHO 

Coloque o feijão (500 gramas) de molho de véspera, fica muito mais gotoso. No 

dia seguinte, coloque os camarões em água fervente e descasque-os. Passe 

pelo processador a cebola, os dentes de alho, os amendoins, as castanhas, a 

salsa e os camarões. Em uma panela, frite com azeite de dendê os temperos 

triturados por alguns minutos. Acrescente o feijão e a água, o bastante para 

cobrir toda a superfície. Cozinhe em fogo lento, até o feijão ficar tenro. 

Tempere com sal e pimenta a gosto. Acrescente água, se necessário, durante 

o cozimento, e mexa de vez em quando, para evitar que o feijão pegue no 

fundo da panela. 

 

 

EFO 
 

Estenda, numa peneira, as folhas de língua de vaca (4 xícaras) aferventadas, 

cortando com uma faca até ficar uniforme. Esprema as folhas, deixando-as 
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bem abertas para evaporar toda a água. A massa obtida, uma vez seca, é 

refogada com camarão seco (defumado e descascado), castanha de caju e 

amendoim, pimenta, cebola e sal. Leve para cozinhar no azeite de dendê. 

Cozinhe com a panela tampada, acrescentando, ao final, o leite de coco (uma 

xícara). 

 
 
 

 
ENSOPADO DE PEIXE 

 

Compre 4 postas de peixe (preferência sempre fresco),1 cebola cortada em 

rodelas. 1 pimentão cortado em rodelas, 1 tomate cortado em rodelas sem 

sementes, limão para lavar o peixe,1 colher de sopa de azeite de oliva. 

Coentro, açafrão, 1 tablete de caldo de camarão (dê preferência ao que 

despedaça sem necessitar dissolver em água), pimenta-do-reino a gosto, 1/2 

xícara de leite de coco e de água, 4 batatas pequenas cozidas al dente. 

 
 

 
FAROFA DE DENDÊ 

 

3 xícaras (chá) de farinha de mandioca fina, coentro, sal e pimenta-do-reino a 

gosto, ½ cebola picada, ¾ xícara (chá) de azeite de dendê, ½ xícara (chá) de 

camarão seco, bem limpo. 
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MOLHO DE PIMENTA 

 

Pegue pimentas malaguetas, pimentas dedo-de-moça,01 cebola pequena, 

dentes de alho, salsinha, sal, vinagre e manjericão a gosto junte todos os 

ingredientes, e bata no liquidificador. Coloque em um potinho de vidro 

esterilizado e mantenha na geladeira. 

 
BOBÓ DE CAMARÃO 

 
 

 

 

Cozinhe a mandioca (250 g) em água e sal e bata no liquidificador 

acrescentando o leite de coco e o copo de leite até formar um creme meio 

pastoso. Refogue as polpas dos tomates, a cebola de cabeça e o alho no 

azeite. Adicione a massa de tomate e junte o creme de mandioca. Misturar e 

deixar descansar por 10 min, coloque os camarões, a salsa e a cebolinha de 

folha e deixar ferver por cerca de 10 min. 
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XIMXIM DE BOFE 
 
 

 

Ferva o bofe (3 k) e triture no processador, enquanto isso passe o alho com 

meia xícara de azeite junto a cebola, o pimentão e o tomate; refogue os 

temperos coloque o bofe com meio litro de água, deixe passar 30 minutos, 

depois coloque o camarão seco moído com leite de coco e dendê, pimenta a 

gosto, deixe mais um pouco no fogo até ficar reduzido, experimente e "mande 

ver" com arroz branco ou farofa, fica uma delícia. 

 
 
 
 
 

 
XINXIN DE GALINHA 

 

 
 
 

Limpe a galinha ou frango com limão e vinagre, corte pelas juntas e tempere 

com alho socado, caldo de limão, pimenta e sal, deixando descansar por meia 

hora. Em uma panela grande, aqueça o azeite de dendê e refogue os pedaços 

de frango por mais ou menos 25 minutos, mexendo de vez em quando. Bata no 
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liquidificador o coentro, a cebola, a castanha, o amendoim e o gengibre, 

adicione tudo e, se preferir, acrescente também o camarão. Primeiro cozinhe 

em fogo médio até o frango ficar macio, junte o leite de coco e deixe ferver 

mais um pouco, quando o caldo começar a secar, acrescente um pouco de 

água. Sirva com arroz branco e farofa de azeite de dendê. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARANGUEIJO COM PIRÃO 

 
 
 
 

 

 

Traga mais ou menos 12 caranguejos vivos e com cuidado limpe os 

caranguejos com uma escova pequena. Bata no liquidificador a cebola, o 

pimentão, o tomate, a cebolinha, a mostarda e o extrato de tomate com um 

copo (grande) de água. Reserve. Em uma panela grande coloque os 
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caranguejos com água para dar a 1ª fervida. Antes de ferver, quando os 

caranguejos já não se mexerem mais, desligue o fogo e jogue 

essa água fora. Coloque - os no fogo novamente, agora acrescentando o 

molho do liquidificador que está reservado e o sal, em fogo alto. Quando 

começar a ferver baixe o fogo. Após 15 a 20 minutos de fervura coloque o leite 

de coco (1 garrafa) e espere mais 10 minutos. Em uma panela coloque uma 

quantidade do molho do caranguejo.Com o fogo baixo coloque a farinha de 

mandioca, aos poucos, mexendo sempre. Quando a farinha mudar de cor e 

ficar toda uniforme está pronto. Sirva quente. 

 
 
 

 
LAMBRETA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Coloque em 1/4 de xícara de azeite, 1 cebola grande picada, 2 tomates 

cortados em pedaços, Suco de 2 limões. 1/4 de xícara de coentro picado. .4 

xícaras de água.3 kg de lambreta (marisco) e sal a gosto. Numa panela grande 

com o azeite, coloque os temperos, exceto o coentro, e deixe refogar por 5 

minutos, mexendo sempre. Acrescente o coentro, a água e a lambreta. Tampe 

a panela e deixe ferver até todas as conchas da lambreta abrirem, retire os 

mariscos com uma escumadeira e sirva com o caldo quente ou frio à parte. 
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ARROZ DE HAUSSÁ 
 

Cozinhe o arroz (1 Kg) em água e sal, numa panela destampada. Deixe o arroz 

ficar bem ligado. Ferva a carne de sertão. Em seguida, cozinhe numa frigideira 

com cebola, alho e um pouco de água. Quando a carne estiver bem torradinha, 

despeje sobre o arroz. 

 
 
 
 
 
 
 

FEIJÃO DE LEITE 
 

 
Bata no liquidificador o feijão(mulatinho cozido só com sal) cozido com um 

pouco do leite de coco, até que vire uma pasta, despeje na panela, e 

acrescentar o açúcar (200g) e mexa até que ele derreta, só então coloque o 

resto do leite de coco e o sal.Deixe cozinhar por 20 minutos até que fique com 

a consistência de uma sopa de creme. O feijão de leite deve ser num prato 

fundo, acompanhado por moqueca e pode ser camarão, peixe frito ou marisco. 
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ARROZ DOCE 
 
 

 

Numa panela, coloque o arroz (cozido e sem tempero), o leite e o leite de coco 

e deixe no fogo médio por cerca de 15 minutos ou até reduzir parte do líquido. 

Acrescente o leite condensado (1/2 xícara de chá), a canela, misture e deixe 

apurar por mais 10 minutos ou até que comece a ficar cremoso. Despeje em 

uma travessa ou em taças e polvilhe a canela. Sirva gelado. 

 
 
 
 
 
 

FRIGIDEIRA DE REPOLHO COM CAMARÃO 
 
 

 

Corte um repolho bem miudinho, leve ao fogo para cozinhar e reserve. Leve ao 

liquidificador as cebolas, tomate, pimentão, coentro e os camarões (500g 

defumado), bata e leve ao fogo junto com repolho, o azeite (de dendê) e o leite 

de coco (200 ml). Cozinhe até secar o líquido e reserve. Bata as claras dos 

ovos em neve, acrescente as gemas o fermento (2 colheres de sopa), e bata 

por 1 minuto. Despeje num refratário untado e enfarinhado a metade da massa, 
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acrescente o repolho refogado e cubra com o restante da massa. Leve ao forno 

médio por 20 minutos. 

MINGAU DE TAPIOCA 
 

 

Coloque farinha de tapioca (3 xícaras), um litro de leite, leite de coco, açúcar, sal, 

canela e cravo. Misture tudo e leve ao fogo para cozinhar, mexendo sempre, em fogo 

baixo, até criar consistência (veja se o açúcar é suficiente). Se ficar grosso coloque 

mais leite. Quando esfria o mingau encorpa muito, então não deixe o mingau grosso 

ainda quente, fica mais fluido mesmo. Se não tiver cuidado vira pirão, quando esfriar 

sirva em canecas polvilhado com canela em pó. 

 
 
 
 
 

MUCUNZÁ 
 

Coloque o milho branco (1kg) de molho na véspera. No dia seguinte, escorra e 

ponha para cozinhar na panela de pressão, com sal e água (2 litros). Quando 

estiver amolecendo, junte o leite de gado (2 litros), o leite de coco, acanela em 

pau e o leite condensado. Deixe ferver até amolecertotalmente. Quase na hora 

de tirar do fogo, acrescente a manteigae o açúcar e se prefeir coloque 3 

pauzinhos de canela. 
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BOLINHO DE ESTUDANTE 
 

 

Misture todos os ingredientes: farinha de tapioca (1/2 xícara), coco ralado (2 

xícaras), leite de coco, leite quente, açúcar e sal a gosto. Deixe descansar por 

30 minutos. Enrole com as mãos formando bolinhos. Frite em óleo quente. 

Sirva-os polvilhados com açúcar e canela em pó. 

 
 
 
 
 

 
3. 1. 2 FILOSOFIA DA ACRA 

 
O Brasil aparece no Relatório de Desenvolvimento Humano (2006) 

segundo as Nações Unidas como um dos países que detém o maior índice de 

desigualdades no mundo ficando em 10º lugar no cenário de 126 países.Essa 

anomia perversa, resquícios das relações de prolongação colonial, vem 

mobilizando povos de todo o planeta que se recusam a viver submetidos a 

realidades que tendem a matar a possibilidade de existência das gerações de 

crianças, jovens inclusive em assegurar-lhes o acesso aos valores de suas 

civilizações. Essas mobilizações nascem nas pequenas comunidades desses 

países que vão criando laços, intercambiando experiências culturais que abrem 

perspectivas de vida, de continuidade – ser e existir. São redes de alianças que 

passam a compor as dinâmicas de organizações das sociedades 

contemporâneas. 
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Dentre as milhares de redes espalhadas por todos os continentes, na 

América do Sul, Brasil, Nordeste, Bahia está a ACRA- Associação Crianças 

Raízes do Abaeté como um espaço institucional valioso no fomento de redes 

de alianças comunitárias. A ACRA como já afirmamos anteriormente, reúne no 

seu cotidiano crianças, jovens e suas famílias que integram 

”... células comunitárias que estabelecem redes de alianças, sobre as 
quais se apoiam toda civilização. Nessas redes de alianças 
comunitárias se entrelaça a origem das cidades, compondo em seu 
traçado urbano elos de ancestralidade, cosmogonias, hierarquias, 
instituições, organização territorial, famílias, linhagens, grupos  
sociais, enfim uma vida social em que circula a dinâmica da 
existência, o ciclo vital que constitui morte, vida, nascimento, 
renascimento, descendência. ” (LUZ, 2010, p.) 

 
 

Muitas iniciativas similares a essa da ACRA vem sendo fomentadas no 

seio de muitos povos através de movimentos sociais vigorosos, voltados para 

erguer espaços institucionais que promovam políticas de educação, saúde, 

alternativas de modos de produção que favoreçam desenvolvimento 

sustentável, qualidade de vida, enfim, ações que abram perspectivas de futuro 

e continuidade do patrimônio civilizatório característico dessas nações.67 

Na Agenda 21 o patrimônio cultural que alimenta iniciativas como a da ACRA é 

considerado: 

“O patrimônio cultural, tangível e intangível, é o testemunho da 
criatividade humana e o substrato da identidade dos povos. A vida 
cultural contém, simultaneamente, a riqueza de poder apreciar e 
acumular tradições dos povos com a oportunidade de permitir a 
criação e a inovação das suas próprias formas. Esta característica 
descarta qualquer modalidade de imposição de padrões culturais 
rígidos.”

68
 

A Acra é um espaço que se alimenta da cultura local que é Itapuã, com 

seu legado tupinambá e africano-brasileiro, de onde se desdobram iniciativas 

criativas de divulgação e fortalecimento dos valores civilizatórios que 

estruturam a identidade comunal “Itapuanzeira”.69. Ela caracteriza-se por ser 

um canal de diálogo entre as comunalidades de Itapuã e instituições do Estado 

 
67 

Cf.Luz,N. no documento Dayó: fortalecendo a alegria sociexistencial em comunalidades 
africano-brasileiras,2005). 

68 
UNESCO. Disponível em: http://www.unesco.org.br. Acesso em: 22/10/2006. 

69 
Termo usado pelos moradores/as antigos referindo-se a que nasce em Itapuã. 

http://www.unesco.org.br/
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como o Ministério da Educação, Fundação Cultural Gregório de Matos e 

Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, Escolas 

públicas de Itapuã, além do intercâmbio com comunalidades na Inglaterra e 

África do Sul. 

São esses canais de diálogo que fomentam condições para participação 

de editais que permitem a aquisição de recursos financeiros, técnicos e 

materiais, equipamentos, recursos para sustentar as proposições 

socioeducativas que necessitam de pessoas preparadas para consolidá-las, 

manutenção do prédio, etc. 

O Ministério da Cultura, como exemplo, no seu mapeamento de 

incentivo cultural identifica a ACRA como um “ponto de cultura”. O que o MINC 

chama de ponto de cultura é: 

“(...) um espaço de organização da cultura em âmbito local e é a 
referência de uma rede horizontal de articulação, recepção e 
disseminação de iniciativas. Funciona como um mediador na relação 
entre Estado e sociedade, agregando agentes culturais que articulam 
e impulsionam um conjunto de ações em suas comunidades. (...) são 
“intervenções agudas nas profundezas do Brasil urbano e rural, para 
despertar, estimular e projetar o que há de singular e mais positivo 
nas comunidades, nas periferias, nos quilombos, nas aldeias. Como 
um processo de interferência local, a idéia é que os Pontos tenham 
grande capacidade de mexer nas relações de poder local. (...) A 
também, e especialmente, pela interligação com outros Pontos, 
formando uma rede capaz de intensificar um processo de 
desenvolvimento significativo. ” 

 
 

Em Itapuã a ACRA aos poucos foi adaptando seu espaço físico para 

abrigar as linguagens lúdico-estéticas que a caracteriza: capoeira, orquestra de 

ritmos e sons, arte cênica, grafite, danças e rodas de história. Uma força de 

abordagem no trabalho da ACRA e suas redes de alianças comunitária refere- 

se a cultura da paz incentivada pelas políticas da UNESCO. Toda a rede de 

comunalidades sistematizada na ACRA entende a “Cultura da Paz” como 

necessária à afirmar os valores legado dos antepassados/as cuja ética 

estabelece comportamentos de não agressão ao ecossistema que organiza 

Itapuã suas dunas, o mar, lagoas, rios, Mata Atlântica, arquiteturas das casas 

ainda baseadas em materiais tupinambá e africano, o preservar, aprender e 
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disseminar  a  tecnologia  e  de  alimentos da pesca ainda milenar, modo de 

produção africano, etc. 

Parece estranho, mas é essa perspectiva de cultura da paz que a ACRA 

vem afirmando, pois, os educadores/as que nela atuam acreditam que se as 

crianças e jovens descobrirem o valor e importância do patrimônio dos seus/as 

antepassados/as e identificarem nele condições dignas para viver, terão 

orgulho e vontade de dizer NÃO a ética da violência que vem tragando a 

juventude de muitas comunalidades no Brasil e na Bahia. 

“Em 1995, os Estados-Membros da UNESCO decidiram que a 
Organização deveria canalizar todos os seus esforços em direção à 
Cultura da Paz, expressão que designa valores, atitudes, modos de 
comportamento e estilos de vida relacionados à prevenção e à 
resolução não violenta dos conflitos. É uma cultura comprometida 
com: o respeito a todos os direitos individuais e humanos; a 
promoção e vivência do respeito à vida e à dignidade de cada pessoa 
sem discriminação ou preconceito; a rejeição a qualquer forma de 
violência; o respeito à liberdade de expressão e à diversidade cultural 
por meio do diálogo e da compreensão e do exercício do pluralismo;  
a prática do consumo responsável respeitando-se todas as formas de 
vida do planeta; a tolerância e a solidariedade; o empenho na 
prevenção de conflitos resolvendo-os em suas fontes.”

70
 

Aqui é importante salientar a tendência no termo “autoestima” e 

“cidadania” que na ACRA temos o cuidado de não ficar reféns as  

interpretações que apequenam as dinâmicas da rede de alianças comunitárias 

dando-lhes o tom utilitarista e assistencialista, como se as comunidades  

fossem destituídas de maturidade e senso crítico. Sobre isso é comum pensar 

“autoestima’ na perspectiva individualista, do sujeito que valoriza a si mesmo, 

tem confiança em si mesmo, consegue ser feliz dentro da ética consumista,  

etc. Aquela ideologia neocolonial do “self made man” aquele/a que si faz por si 

mesmo. 

Isso leva a grandes equívocos pois: 
 

“(...) é frequente vermos referências a essa expressão quando se fala 
de grupos de indivíduos, muitos dos quais vivendo em situação de 
pobreza e privados de direitos fundamentais – fala-se, por exemplo, 

 

70 
Unesco. Disponível em: 

http://www.unesco.org.br/areas/dsocial/areastematicas/culturadepaz/index_html/mostra_docum 
ento. Acesso em:24/03/2010. 

SILVA, LILIANA SOUSA. Indicadores para políticas culturais de proximidade: o caso Prêmio 
Cultura Viva 

http://www.unesco.org.br/areas/dsocial/areastematicas/culturadepaz/index_html/mostra_docum
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em “aprimorar a autoestima dos pobres”. Ou seja, um sentimento que 
diz respeito ao indivíduo é elevado à categoria de sentimento grupal; 
mas nada garante que uma pessoa que viva em condições 
socioeconômicas precárias, sinta-se necessariamente desconfortável 
com seu modo de ser. Hoje é comum ver o uso da expressão até 
mesmo para referir-se às condições da população de um uso da 
expressão até mesmo para referir-se às condições da população de 
um determinado país, quando se fala, por exemplo, que o brasileiro 
precisa “recuperar sua autoestima”, por meio da valorização de sua 
cultura.”

71
 

Assim nas reuniões na ACRA conversamos sobre esses equívocos com 

as crianças, educadores/as e pais, nesse sentido também se inclui a chamada 

“cidadania” que não se fixa nas bases da revolução francesa e iluminismo que 

rege ainda hoje as pretensões imperialistas sobre os povos das Américas, por 

exemplo. É necessário superar a hipocrisia dos discursos de “à liberdade, à 

propriedade, à igualdade” como a clássica concepção do sociólogo Thomas 

Humphrey Marshall. 

As comunalidades de Itapuã não se reconhecem nesses discursos e 

sofrem porque não têm acesso aos meios de vida e ao bem-estar social – 

direito à educação, ao trabalho, à saúde, bem como a triste constatação de que 

a juventude de Itapuã está incluída nas estatísticas de violência. Muitos dos 

nossos jovens em sua maioria negros/as, estão à deriva do tráfico de drogas e 

morte banais. 

Isso nos leva a pensar no termo também muito presente nos pontos de 

cultura do MINC que é “protagonismo juvenil”, ou seja, considerar nossa 

juventude como responsável pela continuidade do legado das gerações 

passadas, permitir condições de empoderamento, escutar e acolher todo o 

imaginário criativo que a mobiliza, isto significa assumir também as linguagens 

midiáticas que as tem encantado como por exemplo: novas formas de saber 

através das artes plásticas, cinema, vídeo, literatura de cordel, arte cênica, 

música, blogs, sites, designers, capoeira, grafite, etc. 

“Protagonismo juvenil é um tipo de intervenção no contexto social 
para responder a problemas e demandas na qual o jovem é o ator 

 

71 
Unesco. Disponível em: 

http://www.unesco.org.br/areas/dsocial/areastematicas/culturadepaz/index_html/mostra_docum 
ento. Acesso em:24/03/2010. 

http://www.unesco.org.br/areas/dsocial/areastematicas/culturadepaz/index_html/mostra_docum
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principal. É uma forma de educação para a cidadania feita não pelo 
discurso, mas pelos acontecimentos, trabalhando temas da cidadania 
por meio de experiências nas quais o jovem ocupa uma posição 
central. O protagonismo juvenil significa “o jovem participar como ator 
principal em ações que não dizem respeito à sua vida privada,  
familiar e afetiva, mas a problemas relativos ao bem comum, na 
escola, na comunidade ou na sociedade mais ampla. Outro aspecto 
do protagonismo é a concepção do jovem como fonte de iniciativa, 
que é ação; como fonte de liberdade, que é opção; e como fonte de 
compromissos, que é responsabilidade”. 

72
 

Na dinâmica da rede comunitária da ACRA há de se considerar o que já 

havíamos comentado de que o princípio filosófico que a organiza são iniciativas 

sócio educacionais que visam à implantação de condições infraestruturas que 

otimizem a legitimação dos valores comunais do bairro de Itapuã, e através 

dessa ação, promover o desenvolvimento físico-emocional da população 

infanto-juvenil base das projeções de futuro dessa territorialidade.73 

Aqui, cabe mencionar os artigos 19 e 20 da Carta Africana de 1976, 

elaborada em Argel, no âmbito de um Congresso voltado para aprofundar 

questões sobre o direito dos povos: 

“Todos os povos são iguais; eles devem gozar do mesmo respeito 

e ter os mesmos direitos. Nada justifica a dominação de um povo 

sobre outro; Todos os povos têm direito ‘a existência”.
3
 

Para consolidar a sua rede de alianças comunitárias a ACRA conta 

desde a sua fundação como com o apoio do PRODESE- Programa 

Descolonização e Educação que apela para uma das suas ações na área de 

extensão, o projeto “DAYÒ fortalecendo a alegria socioexistencial em 

comunalidades africano-brasileiras”, com o intuito de estabelecer 

perspectivas profícuas na área de Educação. 

“Em yorubá, DAYÒ significa criar, expandir alegria e apelamos para a 
língua iorubana pela necessidade de afirmarmos institucionalmente a 
presença do continuum africano e ameríndio nas Américas, no Brasil 
e, de modo especial, na Bahia, realçando a importância dessas 
tradições milenares na constituição de comunalidades que primam 
em estabelecer modos de expansão dos valores e linguagens que 

 
72 

http://www.protagonismojuvenil.org.br/portal/protagonismo.asp. Acesso em: 23/3/2010 

73 
Cf.Luz,N. no documento Dayó: fortalecendo a alegria sociexistencial em comunalidades 

africano-brasileiras,2005) 

http://www.protagonismojuvenil.org.br/portal/protagonismo.asp
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marcam profundamente a formação social brasileira. Compreender- 
se-á, então, por que o projeto DAYÒ, que se desdobra do Programa 
Descolonização e Educação- PRODESE acolhe, com grande 
satisfação, iniciativas e ações que visem realçar a percepção 
socioexistencial das civilizações africanas e aborígines, suas 
comunalidades, modos de sociabilidade, elaboração de mundo, 
formas de resistência e continuidade de seu patrimônio civilizatório, 
em face do recalque impetrado pelo mundo neocolonial 
imperialista.”

74
 

Dentro dessa abordagem teórico-epistemológica assumimos na ACRA o 

entendimento de cultura como 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E mais: 

“(...)chave nas reflexões sobre mudanças sociais do mundo de hoje, 
enquanto reconfiguração de sociedades, representações e modos de 
vida. Nos últimos anos têm surgido movimentos e instituições que 
defendem a importância da cultura como um conjunto de significados 
e símbolos compartilhados por uma coletividade social, mas também 
como elemento estruturante do processo de retomada sustentável do 
desenvolvimento econômico e social, a partir de uma compreensão 
mais nítida da articulação entre cultura e desenvolvimento. Dessa 
forma, é fundamental colocar a cultura na agenda estratégica das 
nações, nas discussões sobre o desenvolvimento e no conjunto das 
políticas sociais.”

75
 

 

“A cultura passa a ser entendida como condição, contexto social e 
objetivo do desenvolvimento, em contraste com a visão de cultura 
como um simples meio para o desenvolvimento ou como obstáculo 
para o crescimento econômico. Por sua vez, desenvolvimento passa 
a ser colocado como realização da existência humana em todas as 
suas formas e em toda a sua plenitude. Hoje, a cultura tornou-se um 
componente da qualidade de vida e o cenário fundamental onde o 
próprio desenvolvimento acontece. Sob esse ponto de vista, o acesso 
à cultura representa um sinal de desenvolvimento geral de uma 
sociedade; e a capacidade de participar da cultura, criá- la e legá-la 
às gerações futuras tornou-se um indicador de melhorias sociais e 
econômicas” 

 

Assim nasce a Associação Crianças Raízes do Abaeté, que se constitui 

como rede de alianças através da metáfora da rede que se expande, ligando 

caminhos, abrindo horizontes, entrelaçando comunalidades em seu entorno 

como Alto do Coqueirinho, Baixa da Soronha, Alto do Cajueiro, Ladeira do 

Abaeté, Rua da Ilha, Rua do Juazeiro, Senhor do Bonfim, Aymoré, Olhos 

74 
OP.cit p. 

75 
SILVA, Liliana Sousa .Indicadores para políticas culturais de proximidade: o caso Prêmio 

Cultura Viva Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação.USP-2007. 
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D’Água, Edmundo Visco, Alto do Abaeté, Mandacaru, Afonso Baqueiro, Baixa 

do Dendê, Alto da Bela Vista, Nova Brasília, Baixa do Cajueiro, Xingu, Nova do 

Abaeté, São João, José Alves, Abaeté, Dorival Caymi, São Jorge, Guararapes 

e Cacimba. 

Quando essa rede é lançada ao mar ela acolhe e colhe os frutos 

valiosos para a continuidade das comunalidades refiro-me as crianças e 

jovens, filhos/as e netos/as de pescadores, ganhadeiras e lavadeiras que 

intercambiam com o patrimônio simbólico milenar africano. 

Itapuã é uma territorialidade rica em elaborações de linguagens que 

transbordam no cotidiano da ACRA e passaremos a contar aqui a 

complexidade do tecer durante sete anos essa rede de alianças comunitárias. 

Aqui além das fontes secundárias de base teórica-metodológica e documentos 

históricos, as fontes primárias através de entrevistas e iconografias, etc 

comporão as análises dos dados coletados dando o tom dissertativo 

necessário ao tema. 

 
 

3. 1. 3 CONSTITUIÇÃO DA REDE DE ALIANÇAS COMUNITÁRIAS DA 

ACRA 

Há muito tempo que eu saí de casa 
Há muito tempo que eu caí na estrada 
Há muito tempo que eu estou na vida 
Foi assim que eu quis, e assim eu sou feliz 
Principalmente por poder voltar 
A todos os lugares onde já cheguei 
Pois lá deixei um prato de comida 
Um abraço amigo, um canto prá dormir e sonhar 
E aprendi que se depende sempre 
De tanta, muita, diferente gente 
Toda pessoa sempre é as marcas 
Das lições diárias de outras tantas pessoas 
E é tão bonito quando a gente entende 
Que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá 
E é tão bonito quando a gente sente 
Que nunca está sozinho por mais que pense estar 
É tão bonito quando a gente pisa firme 
Nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos 
É tão bonito quando a gente vai à vida 
Nos caminhos onde bate, bem mais forte o coração (...) 

 

Caminhos do Coração 

Gonzaguinha 
Composição : Gonzaguinha 

http://letras.terra.com.br/gonzaguinha/
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Essa música traz uma força imensa. Toda a letra remete na proposta do 

que vem a ser uma Ong em Educação. Generosidade, solidariedade, liberdade 

e amor. “E é tão bonito quando a gente entende. Que a gente é tanta gente 

onde quer que a gente vá. E é tão bonito quando a gente sente. Que nunca 

está sozinho por mais que pense estar”. Quase todas as vezes que apresento 

um trabalho sobre a ACRA gosto muito de trazer essa música porque ela fala 

bem mais alto ao coração. 

A ACRA é uma instituição criada por educadores, cuja trajetória marca 

espaços institucionais significativos na história do bairro de Itapuã. Estamos 

nos referindo à Professora Januária Avelina Correia do Patrocínio e ao 

Professor Narciso José do Patrocínio, ambos moradores hão 40 (quarenta 

anos) em Itapuã, muito conhecidos e respeitados por gerações que estudaram 

nas escolas públicas e particulares do bairro. 

Sobre o valor da Educação, a professora Januária comenta: 

 
Sempre tive um prazer enorme em fazer trabalhos de Educação em 
Itapuã! É um bairro cuja riqueza transbordava na natureza 
característica do mar, lagoas, dunas... Era dessa fonte que nos 
abastecíamos e nos sentíamos convidados a criar, inventar, (re) 
inventar... Tudo a partir desse universo que as crianças e jovens 
viviam. Não havia dificuldade alguma. Precisávamos organizar 
atividades com areia? Lá viam os meninos carregando baldes ou 
sacos. Precisávamos estudar aspectos da Geografia, História, 
Português, Matemática.... Tudo estava na nossa frente e muitas 
vezes explorávamos essas questões com a cumplicidade dos pais, 
mães, avós que conheciam profundamente Itapuã e nos ajudavam a 
fazer e acontecer na escola. Muitas alegrias invadiam nosso cotidiano 
nas escolas. Avós e pais pescadores, mães e avós lavadeiras, 
famílias envolvidas na feira no antigo mercado do peixe. Tudo era 
fonte de linguagens e valores. Então fazer trabalhos em educação em 
Itapuã era muito especial. Hoje todo esse universo se acabou. Ou 
será que os professores/as não querem assumi-lo? 

 
 

O Professor Narciso José do Patrocínio diretor Presidente da ACRA 

acrescenta: 

Acredito em Educação como um caminho valioso para superarmos as 
desigualdades sociais, a desesperança que toma o planeta... A 
Educação para mim é uma forma de aplacarmos o ponto de 
interrogação que temos sobre o futuro. Estamos vivendo uma 

http://letras.terra.com.br/gonzaguinha/
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sociedade que valoriza o ter mais que o ser... O dinheiro é a máxima 
da vida agora, e esse valor coloca a vida por um fio... 

Mas quem envolveu o Professor Narciso e a Professora Januária na 

criação da ACRA, foi o filho caçula deles, José Luís Correia do Patrocínio, hoje 

Contramestre Luís Negão. José Luís cresceu em Itapuã, viveu intensamente o 

lugar e sabe da importância histórica do lugar. Assim, diante da anomia que 

vem afligindo a vida de crianças e jovens de Itapuã, ele teve a iniciativa de criar 

um espaço institucional que apresentasse as crianças e jovens, outras 

perspectivas de vida e de futuro. Assim nasceu a ACRA, hoje um Ponto de 

Cultura do Ministério da Cultura reconhecido nacionalmente. 

A ACRA - Associação Crianças Raízes do Abaeté tem a sua 

sustentabilidade assegurada pela: participação de voluntários/as que se 

dispõem a colaborar por acreditarem nos objetivos e metas da instituição; 

recursos provenientes da submissão de projeto através de Edital do Ministério 

da Cultura em convênio com a Fundação Gregório de Matos da Prefeitura de 

Salvador; e, bolsas de monitoria de extensão do Departamento de Educação 

Campus I da Universidade do Estado da Bahia.É nesse espaço institucional 

consolidado, que foi implantado com êxito o DAYÓ que vale destacar: foi 

indicado como semifinalista entre os vinte melhores da 8ª Edição do Prêmio 

ITAÚ UNICEF 2009 no conjunto de 1.917 projetos inscritos. “O Prêmio Itaú- 

Unicef visa reconhecer e estimular projetos de organizações sem fins lucrativos 

que desenvolvam ações socioeducativas, contribuindo, em articulação com a 

escola pública, para a educação integral de crianças e adolescentes. ” 76 Esse 

reconhecimento através da 8ª Edição do Prêmio ITAÚ UNICEF deu-nos 

visibilidade nacional, mobilizando-nos para encontros com instituições e 

organizações nacionais e internacionais que querem conhecer nossas 

proposições e intercambiar conosco. 

“A ACRA tem se esforçado para prover crianças e adolescentes de 
uma ambiência socioeducativa que fortaleça suas identidades 
culturais, permita-lhes o acesso a serviços de saúde, educação 
extensivos às famílias, estabelecendo um polo irradiador de ações na 
área de Educação que tendem a aplacar, a anomia que 
historicamente atravessa o viver cotidiano da população. ” 

 
76 

Trecho da carta enviada pelos organizadores do 8ª Edição do Prêmio ITAÚ UNICEF 2009 a 

coordenação do projeto DAYÓ. 
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3. 1. 4 DINÂMICA DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA ACRA 

 
 

“Eu acho o projeto de extrema importância, porque já é uma 
atividade, né? A criança não fica só em casa ou só na escola, e eles 
adoram esse projeto aqui da ACRA, eles amam mesmo de paixão, 
têm dois que se sairem daqui eu acho que morrem. Pra mim é ótimo 
porque incentiva e é muito bom para as crianças não ficarem na rua, 
terem uma atividade integral e as festas daqui são maravilhosas, as 
mães também participam, eu, mesmo como tia, pois minha filha ainda 
não tava aqui, mas eu sempre participo, dou uma força  na 
arrumação, sempre apoiando e chamando a comunidade pra botar 
suas crianças aqui. ”(Márcia, mãe de Sabrina, 6 anos e tia de 6 
crianças que estão na ACRA há mais de 2 anos, trecho extraído da 
Monografia de Daniela Cidreira). 

 
 
 

 
A Associação Crianças Raízes do Abaeté se situa no Parque 

Metropolitano do Abaeté, s/n, Itapuã, Salvador- Bahia. É um casarão com uma 

estrutura muito ampla cercada de verde e muitas árvores e de uma energia 

muito especial, que vale a pena conferir. Ao sermos indagados onde ela fica, 

sempre dizemos, em frente a lagoa do Abaeté, mas para que fique mais fácil 

ainda a localização, falamos é a Ong do Educador e Professor Narciso, do 

ContraMestre Luis Negão, onde trabalha Rupi, o professor de Capoeira, ou 

Célia, mulher forte e importante liderança da comunidade em Itapuã. 

O casarão possui dois pavimentos, ao adentramos o espaço seguimos 

por um amplo corredor, ao lado esquerdo uma quadra onde as crianças/jovens 

brincam de peão, brincam de roda, amarelinha, baleô, jogam capoeira, sentam 

em rodas de leitura, exibição de filmes e geralmente o espaço onde 

comemoramos as festas, as brincadeiras e reuniões em geral. 
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Espaço da ACRA. Foto: Jackeline Pinto do Amôr Divino 

Seguimos. A primeira sala a direita é onde acontece a aula de Capoeira 

e em alguns momentos de Percussão, Ritmos e Sons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alunos em aula de Ritmos e Sons. Foto: Jackeline 

 
 

Ao lado temos mais uma sala e a cozinha, espaços de cheiros e 

sabores, que se misturam a alegria, onde também colocamos murais com fotos 

dos eventos, mensagens, comunicados e toda sorte de coisas interessantes 

que surgem. Do lado esquerdo dois banheiros para os meninos e as meninas, 

e duas salas: informática e depósito de instrumentos. 
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Espaço da ACRA – Foto: Jackeline Amor Divino 

 
 

Subimos as escadas e vamos para o segundo pavimento, logo a frente 

do lado direito a sala de Inglês, ao lado a de Grafite e ao lado esquerdo a 

Secretaria, o lugar onde conversamos longamente, onde recebemos a 

comunidade, os parceiros e amigos, as famílias, onde trocamos alegrias, 

tristezas, esperanças e sonhos. 

A equipe é muito competente, criativa e entusiasmada, temos o 

Presidente da Ong Professor e Educador Narciso José do Patrocínio, a  

Diretora Geral Pós Doutora Narcimária Correia do Patrocínio Luz, o 

Coordenador o Contra Mestre Luís Negão, a Secretaria Célia Maria de Jesus, 

professor de Capoeira Rupi, professor de Percussão e arte-educador Sidney 

Argolo, professor de Grafite Tarcio Vasconcelos, professora de Espanhol e 

Pedagoga Rosângela Accioly, professor de inglês Abílio, o graduando em 

Jornalismo Maurício Luz e uma equipe que dá a assessoria pedagógica: a 

professora e pedagoga Daniela Cidreira, Paula Grejianin, Sara Soares, e a 

Mestranda em Educação Jackeline Divino, Monitoras e graduandas em 

Pedagogia Caroline Nepomuceno e Naiara Bitencourt. 
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Da direita para a esquerda: Professor Narciso José, Daniela Cidreira, Paula Grejianin e 

Rosângela Accioly. Foto: Daniela Cidreira 

 

Equipe da ACRA. Foto: Daniela Cidreira 

 

 
A ACRA hoje contempla 120 alunos entre crianças e jovens na faixa 

etária ente 7 e 17 anos, todos da Territorialidade de Itapuã, seus pais e avós 

são na sua maioria pescadores, ganhadeiras e lavadeiras oriundos das 

seguintes comunalidades: Alto do Coqueirinho, Baixa da Soronha, Alto do 

Cajueiro, Ladeira do Abaeté, Rua da Ilha, Rua do Juazeiro, Senhor do Bonfim, 

Aymoré, Olhos D’Água, Edmundo Visco, Alto do Abaeté, Mandacaru, Afonso 

Baqueiro, Baixa do Dendê, Alto da Bela Vista, Nova Brasília, Baixa do Cajueiro, 

Xingu, Nova do Abaeté, São João, José Alves, Abaeté, Dorival Caymi, São 

Jorge, 29 de outubros, Guararapes e Cacimba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 

Disponível em: http//maps.google.com.br 
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Os alunos da ACRA freqüentam as seguintes escolas municipais: Vitória 

da Conquista, Lagoa do Abaeté, BAHA’I, Pescador, Malê de Balê, Manuel 

Lisboa e a Estadual Rotary, sendo parceiros também com a Casa da Música, a 

Fundação Gregório de Matos, Secretaria de Educação Municipal, o Ministério 

da Educação e a Universidade do Estado da Bahia – UNEB, no Brasil. Na 

Inglaterra com a Capoeira Oxford, em África do Sul, Japão, Alemanha e Paris. 

 
3. 1.3.1 PARTICIPAÇÃO EM EDITAIS 

 
 

Farei um breve resumo dos editais que participamos. Alguns aprovados, 

outros não. Temos a certeza que continuaremos a enfrentar tais espaços, 

buscando e acreditando que a Educação e o Social caminham juntos para uma 

vida mais justa e feliz. 

 

SECULT - Secretaria de Cultura 

Fomento a Cultura - Fundo de Cultura 

EDITAL 22/2009 – CULTURA NEGRA 

Projeto - DAYÓ - Fortalecendo a identidade africano-brasileira em Itapuã 

 
 

SEC - Secretaria de Educação 

Projeto Acra: Perspectivas de linguagens sócio educacionais para a 

comunidade de Itapuã 

 

 
SETAD - Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Direitos do 

Cidadão 

Projeto - ACRA – perspectivas de linguagens sócio educacionais para a 

comunidade de Itapuã 

 
 
 

Alguns já foram encaminhados e tivemos muitas alegrias ao longo do ano. 

Entre eles o da SEPROMI, Projeto Canadá e Itaú UNICEF, entre outros. 

Trataremos sobre isso no próximo item. 
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3.1.3.2 PRÊMIOS RECEBIDOS 
 

 

Concurso Blog Nota 10 

 

Esse concurso teve por objetivo selecionar os melhores blogs na categoria 

África e Africanidades, os critérios foram: conteúdo criatividade, apresentação, 

quantidade de postagens e de comentários. Também foram avaliadas as 

participações de alunos e outros membros da comunidade escolar. Ficamos 

em 2 º lugar analisados estes aspectos. 

 
 
 
 
 

 
Prêmio Dardos 

 
 

Mais um prêmio trouxe alegria a equipe da ACRA, o blog foi premiado pela 

SEAF – Sociedade de Estudos e Atividades Filosóficas o selo do Prêmio 

Dardos. A SEAF afirma que foi “uma maneira de demonstrar nossa admiração 

e confraternizar com amigos e amigas, blogueiras e blogueiros que 

perseveraram na transmissão de valores estéticos, culturais, éticos, libertários, 
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de direitos, em uma palavra: de verdade; e que, em suma, demonstram sua 

criatividade através do pensamento vivo que está e permanece intacto em suas 

letras, palavras, postagens”. 

Itaú UNICEF 

 
 

O prêmio Itaú UNICEF foi muito esperado e comemorado por todos nós, 

mas especialmente o Professor Narciso tem um prazer enorme ao falar nisso. 

O reconhecimento de todos estes anos de lutas e superações trouxeram mais 

ânimo a esse brilhante educador e a toda Equipe da ACRA. 

A proposta do Itaú UNICEF foi reconhecer e estimular projetos de organizações 

sem fins lucrativos que desenvolvam ações socioeducativas, contribuindo em 

articulação com a escola pública, para a educação integral de crianças e 

adolescentes. 

 

 
FUNDAÇÃO PEDRO CALMON 

 
Concurso Mais Cultura de Pontos de Leitura do Estado da Bahia 

Projeto : DAYÓ: Uma Biblioteca Viva em Itapuã 

Dia de receber o Prêmio. Só alegria! Foto: Jackeline Amor Divino 

Prêmio Itaú-Unicef visa reconhecer e estimular projetos de organizações. 
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3.1.3.3 INTERCÂMBIOS INTERNACIONAIS 
 

CAPOEIRA ABOLIÇÃO OXFORD 

FOTO: CONTRA MESTRE LUÍS NEGÃO 

 

A ACRA vem desenvolvendo desde 2005, intercâmbio cultural com 

jovens da Inglaterra e África do Sul, sob a responsabilidade do Contramestre 

Luís Negão, idealizador da ACRA. É através da capoeira que tem a força de 

promover sociabilidade, sociabilidade entre povos que jovens de três países 

intercambiam conhecimento e cultura, a saber: crianças e jovens de Itapuã no 

Brasil; vilarejo de Hamburg na África do Sul e jovens da cidade de Oxford na 

Inglaterra. 

José Luís Corrreia do Patrocínio conhecido como Contramestre Luís 

Negão teve sua infância e adolescência no bairro de Itapuã, nos arredores da 

Lagoa do Abaeté, onde aprendeu a arte da capoeira e as linguagens ético- 

estéticas africano-brasileira que essa territorialidade carrega. Morando a alguns 

anos na Inglaterra levou a esse país, como também a África do Sul essa arte 

identitária que acabou por interessar muito os jovens que moram nestes 

lugares, assim alguns alunos desses países chegam a Bahia, como também os 

nossos alunos fazem esse intercâmbio. Em entrevista ao blog da ACRA, o 

Contramestre nos fala: 

“(...) quando falei com meus alunos de Oxford sobre a 
possibilidade de realizar esse intercâmbio com o Brasil e Bahia, 
chamei atenção para a possibilidade de cada um contribuir com o 
conhecimento adquirido na Universidade, de apoiar as iniciativas 
de Educação que vinham sendo desenvolvidas na ACRA. Como 
sabia que uns estudavam Arquitetura, Comunicação, Medicina, 
Direito, Engenharia, etc., vislumbrei que as crianças e suas 
famílias da Bahia em Itapuã poderiam ser beneficiadas com a ida 
deles. Então a capoeira dos velhos africanos...E isso é o que mais 
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me emociona! A capoeira se transformou para mim não só meu 
espaço de trabalho como Contramestre, mas como um espaço de 
solidariedade de amizade, de perspectiva de futuro para as 
gerações de crianças na Bahia e no Brasil que infelizmente estão 
se perdendo por causa das drogas como o crack. Isso é muito 
triste e o intercâmbio Grupo Capoeira Abolição Oxford com a 
ACRA-Associação Crianças Raízes do Abaeté tem essa força de 
tentar superar esse caos. ” 

 

É importante ressaltar que todos os anos, o intercâmbio ocorre com 

realização de Festival de Capoeira, palestras, exibição de filmes, 

documentários, oficinas de música percussiva, encontros com Mestres de 

capoeira respeitados nas rodas tradicionais da Bahia, assistência e orientação 

as crianças e suas família, reforço das aulas de inglês, etc. 

 
Nesse intercâmbio com o Grupo Capoeira Abolição Oxford são 

selecionadas crianças e jovens para irem a Inglaterra compartilhar da 

sabedoria da capoeira com crianças e jovens de Oxford. Vale ressaltar que 

essas crianças levam consigo uma bagagem cultural importante, como a 

tecnologia da pesca, história do lugar, força comunal, entre outros, a Acra 

disponibiliza além das atividades da capoeira aulas de inglês instrumental com 

o professor Abílio, mestrando na UNEB, para tornar possível o intercâmbio com 

a Inglaterra e África do Sul. Em entrevista ao blog: 

Em 2008 a ACRA com o Grupo Capoeira Abolição Oxford criou as 
condições para a ida do professor Rupi e o aluno Jair "Teimoso" 
para à África do Sul e de dois jovens da África do Sul 
compartilharem suas experiências da cultura da capoeira na 
Bahia. São momentos muito especiais no contexto dos ciclos de 
culminância dos semestres na ACRA. Jair, que viajou para a 
África, disse ter gostado muito da viagem e das pessoas, que são 
muito "amigáveis". Após esse intercâmbio ele afirmou ter 
começado a pensar mais no seu futuro e de se dedicar mais aos 
estudos. Destacou que através da capoeira ele aprendeu a ser 
mais disciplinado e a respeitar os mais velhos. Ainda em 2009 a 
ACRA está criando as condições para que a aluna Joice "Abelha" 
e o aluno Jair realizem o intercâmbio com a Inglaterra. Em 
entrevista realizada pela equipe PRODESE/DAYÓ Joice, cujo 
apelido na capoeira é "abelha" comentou: “no futuro eu quero... 
pretendo ser uma bela capoeira e quero ensinar pras crianças 
também capoeira... e da viajem que vai ter [...] pra Inglaterra [...] 
além de conhecer o país, né... vou jogar capoeira lá, conhecer 
outras tradições, outras pessoas, outros lugares. 
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3.1.3.4 PARCERIAS COM AS ESCOLAS PÚBLICAS E 

INSTITUIÇÕES LÚDICAS 

 
A nossa parceria se faz através de reuniões, oficinas itinerantes, 

seminários, palestras, bazares, festivais, entre outros. Entre as escolas temos: 

Baha’i, Manuel Lisboa, Nova Conquista, Pescadores, Abaeté. Casa da Música, 

Ganhadeiras, o Baba, o Malê de Balê. Projovem e mais Educação também são 

nossos parceiros. 

 
3.1.3.5 PARCERIA COM A UNIVERSIDADE 

 
 

A parceira com a Universidade do Estado da Bahia se dá através do 

PRODESE – Programa Descolonização e Educação, criado desde 1997. O 

projeto que sustenta política e filosoficamente o PRODESE e em consequência 

a ACRA é o Dayó – Compartilhando a alegria sócia existencial em 

comunalidades africano-brasileiras, através desse programa e projeto é que 

desenvolvemos planos de trabalho, planejamentos, oficinas, jornada, 

seminários e todo tipo de eventos, nesse sentido trazemos aspectos 

socioeducativos desenvolvidos a partir da territorialidade, ancestralidade, 

identidade, alteridade, elementos primordiais nessa parceira. 

 
 

 

Alguns membros da Equipe PRODESE 
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3.1.3.6 PESQUISA 

 
Produção Científica 

 
CONTOS INDÍGENAS E AFRICANO-BRASILEIROS - DANIELA CIDREIRA – 

MONOGRAFIA UNEB. 

 
VALORIZAÇÃO DA CULTURA NEGRA NUMA PERSPECTIVA DE RESGATE 

DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA AMBIÊNCIA DA ACRA- SARA 

SOARES – MONOGRAFIA UNEB. 

 
COMPONDO PERSPECTIVAS DE LINGUAGENS AFRICANO-BRASILEIRAS 

PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA – CAROLINE NEPOMUCENO – 

MONOGRAFIA UNEB. 

 
CALA BOCA MENINO (A): PROPONDO LINGUAGENS CRIATIVAS A PATIR 

DO LEGADO AFRICANO-BRASILEIRO – NAIARA BITTENCOURT – 

MONOGRAFIA UNEB 

 
ITAPUÃ TECENDO REDES DE ALIANÇAS COMUNITÁRIAS ATRAVÉS DA 

ACRA – JACKELINE PINTO AMOR DIVINO – DISSERTAÇÃO UNEB 

 
 

3.1.3.7 EXTENSÃO 

 
 

A parceria entre ACRA e PRODESE promove o ensino e extensão com 

alunos da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, através da Professora 

Narcimária Luz, professora titular plena, desta universidade. Destacamos 

professoras que fizeram a diferença tanto na instituição quanto na vida das 

crianças e jovens, são elas: Rosângela Accioly que promoveu na ACRA o 

projeto Noru Oju Oná: pensando Caminhos, Paula Grejianin, idealizadora e 

construtora do blog da ACRA, Daniela Cidreira com a monografia CONTOS 

INDÍGENAS E AFRICANO-BRASILEIROS, Sara Soares com a monografia 

VALORIZAÇÃO DA CULTURA NEGRA NUMA PERSPECTIVA DE RESGATE 
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DAS  CRIANÇAS  E  ADOLESCENTES  NA  AMBIÊNCIA  DA  ACRA, Caroline 

Nepomuceno com a monografia COMPONDO PERSPECTIVAS DE 

LINGUAGENS AFRICANO-BRASILEIRAS PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA 

e Naiara Bitencourt com a monografia CALA BOCA MENINO (A): PROPONDO 

LINGUAGENS CRIATIVAS A PATIR DO LEGADO AFRICANO-BRASILEIRO . 
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3.1.3.8 EVENTOS 

 
 

A ACRA vem participando de vários eventos durante esses anos. 

Destacamos o CONFELE – Conferência Internacional de Educação, Trabalho e 

Emancipação Social com o trabalho Dayó: compartilhando a alegria sócio- 

existencial em comunalidades africano-brasileiras, a III Conferência Municipal 

em Cultura ENECULT – Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura  

com o trabalho O fio, a agulha e a destreza nas mãos para tecer a rede da 

História de Itapuã, CONLAB – XI Congresso Luso Afro- Brasileiro de Ciências 

Sociais com o trabalho: Itapuã: tecendo redes de alianças comunitárias através 

da ACRA, Colóquio Internacional: Multiculturalismo e o desenvolvimento da 

África e os países da diáspora africana com o trabalho Narrativas ancestrais: 

trançando a rede da história de Itapuã, dentre outros. 

 
 

 

Professor Narciso Patrocínio na II Conferência Municipal de Cultura. 
 

 

 

 
Professores da esquerda para a direita: Narciso Patrocínio, Rosângela Accioly, Daniela 

Cidreira. 
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3.1.4.9 LINGUAGENS SOCIO EDUCATIVAS 
 
 
 
 
 
 
 

Ayó - Odara – alegria e o belo em yorubá. Alunos da ACRA após linguagem teatral na 

ACRA. Foto: Jackeline Pinto do Amôr Divino 

 
 
 

 
A ACRA promove durante todo ano linguagens socioeducativas numa 

perspectiva Ayó-Odara. A capoeira, o grafite, a orquestra de ritmos e sons 

representam nesse espaço a possibilidade em trabalhar a pluralidade cultural, 

a diversidade e a alteridade em Itapuã. Essa força comunal nos ajuda  a 

compor oficinas, rodas de leitura, a biodiversidade da natureza no Abaeté e nas 

praias, entre outras nos inspira a um convite para “mergulhar” nessa rede de 

narrativas lúdica-comunitárias. 
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3.1.4.9.1 CAPOEIRA – A arte, o jogo, a roda e a alegria da 

Capoeira 

 

 

Capoeira na ACRA. Foto: Luís Negão 

 
 
 
 

 
BRINCADEIRA TEM HORA 
Mestre Acordeom 

 
[...]Quilombola mandigueiro jogador de capoeira 
Jogava duro e manhoso, nossa arte verdadeira 

 
Brincadeira tem hora 
Joga com garra e mandinga 
[...]Hoje em dia me espanto 
Com tanto papo furado 
Se dizer que capoeira 
É somente brincadeira 
Esquecendo a sua historia 
O seu passado de glória 
Como luta verdadeira 
Capoeira é uma arte 
Do Africano de valor 
Que usava a cabeçada 
Pra se livrar do feitor 

 
Oi, sim, sim, sim . Oi não, não, não 
Oi, sim, sim, sim. Oi Não, não, não 

 
http://www.magalicapoeira.com/musicas-de-capoeira/musica- 
brincadeira-tem-hora-autor-mestre-arcodeon 

http://www.magalicapoeira.com/musicas-de-capoeira/musica-brincadeira-tem-hora-autor-mestre-arcodeon
http://www.magalicapoeira.com/musicas-de-capoeira/musica-brincadeira-tem-hora-autor-mestre-arcodeon
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Esse é o jogo e a estratégia que os negros utilizavam para insurgir. Oi, 

sim, sim, sim. Ora se mostra. Oi, não, não, não. Ora se esconde. Como dizem 

os mais velhos: “Somos como bambu, envergamos, mas não quebramos”. 

Esses ensinamentos de valores ancestrais passados de pais para filhos estão 

presentes e circulantes no cotidiano e na dinâmica da Associação e nos relatos 

dos mais velhos e aprendizes. 

A capoeira tem como um de seus aspectos a conscientização de seu 

valor como patrimônio cultural nas comunalidades africano-brasileiras e 

representa resistência dos povos africanos e africano-brasileiros, traz como 

referência a história, insurreições e rebeliões; estratégias de resistência para as 

crianças e jovens da localidade de Itapuã. O trabalho com o corpo, a música, a 

ginga e o ensinamentos éticos fazem da capoeira uma arte primordial para o 

entendimento do ser. Rupi, professor de Capoeira fala sobre a importância da 

instituição em entrevista ao blog da ACRA: 

 

(...) foi importante na minha vida, porque através desta instituição, 
pude conhecer pessoas de várias partes do mundo e países com 
culturas bem diferentes, trocando experiências enriquecedoras 
para os dois lados. O trabalho da ACRA serve para lembrarmos 
que a cultura africana, reelaborada e resinificadas em solo baiano, 
está presente através de ações sociais que nos faz relembrar 
nosso passado, herança da África, que inspirou os africanos/as no 
Brasil a criarem a linguagem da Capoeira como um legado para 
seus filhos que se sentem orgulhosos por serem parte dessa 
civilização milenar. 

 
 
 

A capoeira tem sido um canal importante de interação comunitária para 

crianças e jovens. Valmir Alves dos Santos, professor Rupi (apelido na roda de 

capoeira), vem desenvolvendo há quase sete anos na ACRA um trabalho 

voltado à divulgação e valorização da Capoeira. As aulas exploram histórias, 

provérbios, dança música percussiva, corpo em movimento sempre criando e 

expressando identidades. Na ACRA a linguagem da Capoeira segue os 

ensinamentos da escola de Mestre Bimba, com um berimbau e dois pandeiros 

e Rupi, assim como os seus mestres na arte tem uma preocupação com as 

crianças e jovens e sua realidade social. Um pai de aluno comenta sobre essa 

linguagem na ACRA: 

Na verdade esse projeto tem uma importância muito grande por 
estar incluído na proposta de Inclusão Social, esta oportunidade 
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que está sendo dada é muito importante. Capoeira é esporte e 
cultura. Eu digo que é 100% de não estar envolvido em coisas 
erradas. Parabenizo vocês, toda a entidade e que outros espaços 
façam o mesmo. 

 

Rupi relata que as aulas não são só jogar capoeira, mas também têm o 

propósito de trabalhar a ética e cidadania, tentando estimular as crianças e 

jovens envolvidas através de conversas informais e troca de experiências, de 

forma lúdica, ao som do ritmo do berimbau e das vozes que entoam cantigas e 

assim, explorando os ritmos e movimentos desta arte milenar. 

 
 

 
3.1.4.9.2 GRAFITE 

 

Alunos com o professor de grafite em frente a ACRA. 

Foto: Jackeline Pinto do Amôr Divino 

 

Outra linguagem importante e acolhida na ACRA é o grafite, ela tem 

importância e relação como expressão de resistência cultural através de sua 

exposição pelas ruas, dando maior expressão e evidência a nossa pluralidade 

cultural. O professor é Tárcio Vasconcelos, assim como professores das 

diversas linguagens tem sua história que serve de exemplo da arte como 

alternativa de superação para jovens de periferia. 

A arte da grafite está sendo divulgada e vinculada ao respeito e 

divulgação do patrimônio público e privado e como veículo para o resgate e 

valorização da história, da biodiversidade, da cultura e identidade local, a partir 

do repertório que as crianças e jovens trazem, confeccionando, desenhos e 
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gravuras que falam e ressignifica a territorialidade de Itapuã. Tárcio no blog da 

ACRA fala sobre o seu começo na instituição: 

 
Quando cheguei vi tudo como uma troca de informações por se 
tratar da poesia encantadora que o bairro de Itapuã possui, as 
crianças topam tudo e são diretamente ativas no trabalho que 
desenvolvo atrelado a direção e coordenação. Para mim é 
gratificante demais, é uma proposta unitária que envolve a 
comunidade, sua história e vivências. Na ACRA ao longo do 
processo de trabalho foram desenvolvidos os métodos básicos 
para entender e praticar o grafite, entre teoria e história da arte, 
até o cotidiano dos alunos e, na prática, os conceitos básicos do 
desenho, cor, luz, sombra, ate o manuseio das latinhas de spray 
sobre a parede. Os meninos e meninas são ótimos, temos uma 
amizade além do plano formal professor/aluno, trabalhos com 
muita vontade e de acordo com a realidade que vivemos. 

 
 

Peixe desenhado em madeirite pelas crianças da ACRA através da arte do grafite sob a orientação 

do Professor Tárcio Vasconcelos. Foto retirada do blog da ACRA. 

 
A arte do grafite é uma forma de manifestação artística em espaços 

públicos e está ligada a vários movimentos em especial o Hip Hop. Esse 

movimento do grafite é a forma de expressar toda a opressão que a 

humanidade vive principalmente os “menos favorecidos”, refletindo a realidade 

das ruas. O grafite aparece no Brasil no final da década de 1970, em São 

Paulo. 

Alguns jovens começaram a deixar suas marcas nas paredes da cidade, 

depois evoluíram com técnicas e desenhos. A definição mais popular diz que o 

grafite é um tipo de inscrição feita em paredes, temos relatos e vestígios do 
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mesmo desde o Império Romano. Seu aparecimento na idade contemporânea 

se deu na década de 1970, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. 

 
 

Personagens criados pelos alunos e professor de grafite. 

Foto: Jackeline Pinto do Amôr Divino 

 
 

Os brasileiros por sua vez ressignificaram o grafite norte-americano, 

começaram a incrementar a arte com um toque brasileiro, o estilo do grafite 

brasileiro é reconhecido entre os melhores de todo o mundo. Os materiais 

utilizados pelos grafiteiros vão desde tradicionais latas de spray até o látex. 

Principais termos e gírias utilizadas nessa arte: Grafiteiro/writter: o artista que 

pinta. Bite: imitar o estilo de outro grafiteiro. Crew: é um conjunto de grafiteiros 

que se reúnem para pintar juntos. Tag: é assinatura de grafiteiro. Toy: é o 

grafiteiro iniciante. Spot: lugar onde é praticada a arte do grafite. 
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Arte feita pelos alunos da ACRA e o professor de grafite Tárcio Vasconcelos. 

Foto: Jackeline Pinto do Amôr Divino 

 

 
3.1.4.9.3 ORQUESTRA DE RITMOS E SONS 

 
 
 

Aula de Ritmos e Sons. Foto: Jackeline Pinto do Amôr Divino 

 
No Abaeté tem uma lagoa escura 
Arrodeada de areia branca 
[...]De manhã cedo 
Se uma lavadeira 
Vai lavar roupa no Abaeté 
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Vai se benzendo 
Porque diz que ouve 
Ouve a zoada 
Do batucajé 
[...]O luar prateia tudo 
Coqueiral, areia e mar 
A gente imagina quanta a lagoa linda é 
A lua se enamorando 
Nas águas do Abaeté [...] 

 

A Lenda do Abaeté 
Dorival Caymmi 
Composição : Praieira 

Disponível em: http://letras.terra.com.br/dorival-caymmi/ 
 

É importante salientar que todas as linguagens da ACRA se estruturam 

a partir da memória e identidade de Itapuã. Quando começa a aula e os alunos 

cantam: “O Abaeté tem uma lagoa escura, arrodeada de areia branca”. Eles 

sabem que lugar é esse e mais vivem esse lugar intensamente, sua história e 

suas ressignificações dentro desse mundo urbano-industrial vem mudando a 

paisagem deste local. 

A orquestra de ritmos e sons está sob a responsabilidade do Professor 

Sidney Argolo, músico e arte-educador, nascido no Bairro da Paz, Salvador. 

Essa linguagem articula o saber musical africano que envolve os berimbaus, 

xequerês, tambores e outros elementos da composição musical a partir de 

elementos da cultura de raiz. Em entrevista Sidney Argolo, músico e professor 

de Ritmos e Sons fala sobre a ACRA: 
 

 
 
 
 
 

E mais: 

Eu acho que o Abaeté traz uma energia diferente para as pessoas. 
A ACRA é um Centro Cultural e ao mesmo tempo energético. Aqui 
nós aprendemos a importância da cultura popular e cultura 
brasileira. E pensando nisso e fazendo isso as pessoas que 
participam do trabalho na ACRA sabem que isso é incrível. Nós 
aqui fazemos tudo com muito carinho. 

 
 

Eu trabalho com a valorização da cultura africana e afro-brasileira. 
Muitas crianças não sabem a importância de tocar um berimbau, 
de participar de uma aula de percussão, mas é porque ainda não 
está no histórico dela de identidade, porque a partir do momento 
que vocês se analisarem e perceberem como negro de fato, ai 
vocês vão saber o tanto que sofremos para poder valorizar a 
nossa cultura, o quanto a ACRA se empenha. É uma dificuldade 
montarmos toda essa estrutura, mas nós compramos uma briga e 
saímos vitoriosos sempre porque nós aprendemos que sem luta 
não há vitória, é por isso que lutamos todos os anos. É importante 
ver essas crianças longe da marginalidade e da violência. 

http://letras.terra.com.br/dorival-caymmi/
http://letras.terra.com.br/dorival-caymmi/
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Sidney desenvolve o seu trabalho na ACRA na perspectiva africano- 

brasileira, desde dentro, onde os alunos constroem seus próprios instrumentos, 

conhecem sua história e a forma correta de retirar o material da natureza, sem 

destruí-la. Utiliza-se da musicalidade e traz no seu repertório canções que 

fazem referência à cultura africana e a história de Itapuã, cotidiano de 

pescadores, lavadeiras, ganhadeiras. Resgatando e se apropriando desses 

saberes, fortalecendo valores comunais próprios dessa territorialidade. 

 

 
3.1.4.9.4 AUTO-COREOGRÁFICOS 

 
 

 
Canção do Infinito 

 
 
 

 

Canção do Infinito grafitado pelos alunos da ACRA. Foto: Daniela Cidreira 

 

 
Auto coreográfico originário do poema intitulado Itapuã: a canção do 

infinito. Ambos criados pela professora Narcimária C. P. Luz. Vale ressaltar que 

"Itapuã, a Canção do Infinito" abre perspectivas na ACRA, na UNEB, nas 

escolas e vem sendo elaborada também com a equipe PRODESE/DAYÓ 

formada por Paula Grejianin, Rosângela Accioly, Jacqueline P. Amor Divino e 

Daniela Cidreira. "Itapuã, a Canção do Infinito" será apresentada de modo 
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itinerante pelo bairro de Itapuã e a cidade de Salvador promovendo o 

reconhecimento dos valores e linguagens que constituem a história de Itapuã. 

 

 
Itapuã quem te viu e quem te vê! 

 

 

 

 

Um livro para crianças e jovens escrito pela professora Narcimária Luz, 

publicado pela Editora da Bahia – EDUNEB. Esta obra conta a história de 

Itapuã e o legado milenar desta territorialidade africano-brasileira e tupinambá. 

Personagens como a Piraboca, Itapuã, Plakafor, o Farol encantam com 

música, poesia, brincadeiras e muito humor, a ideía é que escolas possam 

adotar e compor conhecimentos como: matemática,história, geografia, línguas 

tupi gurani e yorubá, entre outros. Confira! 
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3.1.4.9.5 FESTIVAL AFRO-BRASILEIRO DE ARTE EDUCAÇÃO 
 
 
 

 

Alunos da ACRA representando o auto coreográfico A Canção do Infinito. 
 

Foto: Daniela Cidreira 

 
 

 
Aconteceu no dia 11 de dezembro o I Festival de Arte Educação Afro-Brasileira 

da ACRA com a apresentação do auto coreográfico Itapuã a Canção do Infinito 

de autoria de Narcimária Luz, roda de capoeira e Maculelê, uma sala de Mostra 

de Arte com esculturas de madeira de arte afro-brasileira de Marco Aurélio e 

também quadros de Januária Correia do Patrocínio. Na mostra havia também 

os ensaios desenvolvidos pelas crianças durante o ano em Grafite, esculturas 

em argila, instrumentos e percussão e desenhos e poesias. Em outro espaço 

houve apresentação de slides das atividades que correram ao longo do ano, 

fotos e vídeos com o Grupo Oxford Inglaterra. 

Recebemos visitas ilustres de Janice Nicolin, diretora do grupo teatral Odeart e 

do ator Jackson Costa e do diretor do bloco afro Bankoma, Sr. Fernando, 

também estiveram presentes a diretora da escola do Abaeté, Sra. Rose e o 

diretor do Colégio Almirante Barroso, amigo e parceiro Paulo Péricles, a 

professora de História Marcia Severiano e o professor de Literatura Sr. 

Roberto. Saboreamos as iguarias de Sra. Aparecida dos Santos, importante 

liderança da tradição nagô na Bahia. 
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II Festival 
 
 
 
 

 

Foto: Marco Aurélio Luz 

 
 
 

No ano de 2010 aconteceu o II Festival Afro-Brasileiro de Arte Educação. Ele 

marca mais um ano de continuidade das atividades da ACRA, homenagens  

aos educadores e convidados. Além das apresentações de Capoeira, teatro, 

grafite, flauta, dança e exposições, tivemos a ilustre presença de Dona 

Damiana do Pandeiro. 
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CAPÍTULO IV 

TRANÇANDO A REDE E LANÇANDO AO MAR 

 

 
Meu Itapuã, moço tempos atrás 

 

Meu Itapuã moço não volta mais (bis) 

Água na cabeça eu peguei na cacimba 

Com minha mulher e as minhas meninas 

No instante eu enchia túnel e purrão 

Tempo como aquele não volta mais não 

Puxada de rede, toda hora tinha 

O meu pai pescava, Minha mãe dizia 

O peixe é muito não dá para guardar 

Eu vendo um tanto, um tanto vou dar (...) 

(...)Os brancos da cidade vinham passear 

As vezes inventava Tomar banho de mar 

Se com roupa de banho não estava não 

Vinha e mudava maiô e calção 

Canoa na praça, lotada de peixe 
 

Se tocava um desses, seu moço me deixe! 

Era tanto peixe, sem ter quem comprar 

O jumento levava até no Caçuá (...) 
 

(...) Dona Francisquinha uma moça festeira 

Como todos falavam não tinha besteira 

E Osvaldo Cunha era um curandeiro 

Por toda gente era Nelson Ribeiro (...) 

(...) A prosa tá boa, mas já tô chegando 

Seu moço desculpe se eu tô lhe empatando 

Tem muitas histórias para te contar 

Eu pegava a “loba”, para ir trabalhar 

Meu Itapuã, moço tempos atrás 

Meu Itapuã não volta mais 
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(Composição e música do artista Sr. Reginaldo Sousa) 

 
 

Essa música composta e cantada pelo artista Reginaldo Souza significa 

uma vitória no trabalho, posso sentir agora a alegria que vivenciei quando fui 

entrevista-lo e ele me disse posso te contar a história de Itapuã, fiz uma música 

sobre isso, vocês não imaginam o que senti: “Meu Itapuã moço”, nosso Itapuã, 

moços e moças, revelando-se pouco a pouco de uma forma poética, contando 

e fazendo imaginar essa linda história. 

Ao tentarmos contar a história desta territorialidade fomos através das 

músicas, notícias, estórias que íamos encontrando e ouvindo compor o 

mosaico de todas as ideias. Ao fazermos isso entendemos que esse lugar tem 

um “algo mais”, que determina desde a sua origem elementos que respondem 

no saber-fazer-viver Itapuã. Mais uma vez a música conta a história, D. 

Nicinha, compôs essa música que nos encanta: 

Desde o tempo de criança 

Eu vereneava em Itapuã 

Hoje moro nesta terra 

Entrego a Deus o amanhã 

Agua encanada não existia 

Os poços é que se viam 

Lata d’agua na cabeça 

Mamãe dizia não esmoreça 

Itapuã dos coqueirais 

Itapuã do Abaeté 

Itapuã de Dorival e Vínicius 

Itapuã dos baianos 

Itapuã do acarajé 

 
 

Nesse sentido ao mesmo tempo em que inebriado pela poesia e música 

cantada pelos nossos mais velhos, nos propomos também neste capítulo a 

responder as indagações que começam na pagina 26 e permeiam todo o nosso 

trabalho. Veremos então: 
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Vamos refletir e tentar responder juntos a primeira das perguntas, 

lembra que logo no começo da nossa “conversa” falamos da educação 

neocolonial, etnocêntrica e europocêntrica que continua a permear a nossa 

escola, os livros didáticos e a estrutura social que vivemos onde o ter está 

acima do ser, onde apenas uma história é contada, a dos colonizadores? E 

mesmo buscando em livros, literaturas, documentos “especializados” 

esbarramos na visão unívoca do olhar da “porteira para fora”? 

Parece-me então oportuno dizer: “Quem quer falar sobre os africanos e 

seus descendentes”? Quem quer falar dos aborígenes e seus descendentes? 

Se afinal desde pequenos ouvimos que negros são escravos, incivilizados, não 

humanizados, e os “índios” são preguiçosos, inúteis e marginais? Histórias de 

mundos, civilizações milenares reduzidas a “bestialidade” de homens que 

tentaram calar esses povos, esses modos de existir: ciência, biologia, 

astrologia, alquimia, geografia, matemática, medicina e muito mais. Silva (2011, 

p.140) reflete sobre esse aspecto: 

Muitos obstáculos podem ser postos á proposta de inclusão 
desses temas desconstrutores da discriminação, subordinação e 
exclusão do “outro”, mas quando a diferença for vista com todas 
as suas possibilidades de troca e enriquecimento da nossa 
identidade, o considerado “outro” verá a si próprio e, 
consequentemente, ao seu outro igual, como potencialmente 
capaz e então teremos condições de construir uma democracia 
social e uma verdadeira democracia racial. 

 

Lembrei-me nesse instante em um livro que li chama-se “Tornar-se 

Negro” de Neuza Soares, que fala da dor vivida, sentida, percebida ou não em 

ser negro. É um questionamento sem fim, onde só aparecem respostas a partir 

da Superação, Insurreição e Crença. Só pode acontecer a mudança quando 

buscamos saber quem somos e quem são os nossos ancestrais. Essas práxis 

dependem de cada um de nós e diz respeito a ideia que temos sobre mundo, 

vida e suas elaborações e mistérios. 

A segunda questão diz respeito a como as comunalidades de Itapuã 

conseguiram superar a ideia de escola como um caminho absoluto e finito para 

a educação de seus filhos. 

Meu pai era pescador, meu avô também, eu adoro ser pescador. 
Já fui no rastro de meu pai, eu tomava queda na praia e não 
queria nem saber. Falo sempre com meus filhos isso: Nasci aqui e 
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vivi aqui na rua Alto do Penedo. O que eu vivi, ninguém vive mais, 
muita diversão, muitas frutas, muita natureza, você ia para as 
dunas e não passava fome, maçambé, coco, fruta pão, cumbuim, 
tudo barbariu, marmelo, ia até a Praia do Flamengo andando, era 
tanto coco, você tomava banho de coco, coco de licuri, ai fizeram 
as residências e estragou tudo, isso estragou a saborosa, agora tá 
jorrando, com a chuva ela renasceu novamente. Lagoa Saborosa 
porque a água era saborosa, a água mais gostosa que agente 
tinha em Itapuã. Aí agente botou o nome de Saborosa. Se 
deixarem como está a saborosa volta. Nós tínhamos antigamente 
sete chafarizes, agora só tem duas fontes inclusive uma no meu 
quintal. Nós tínhamos também a Lagoa de Dois Dois e Urubu, todo 
São João agente ia fazer piquenique, elas ainda existem, mas a 
invasão acabou com tudo. A lagoa de Dois Dois parecia uma 
piscina, é do lado de lá e outra do lado de cá. Dois Dois porque 
um do lá de lá, outro de cá, uma parte funda, uma parte rasa. A do 
urubu, é preta mesmo, é linda também. 

 
 

 
Essa entrevista do Sr. Alberto, pescador e nascido em Itapuã nos mostra 

que o aprendizado passa de pai para filho e para neto com muita força e 

orgulho do saber, da profissão e de poder contar para gerações futuras todas 

essas narrativas. Durante o desaguar das entrevistas fomos percebendo que 

Itapuã ronca narrativas, provérbios, músicas que transbordam no dia-a-dia de 

Itapuãzeiros. Dona Cabocla, que como ela mesma diz tem muita alegria e 

honra de comemorar cem anos de existir, na sua entrevista diz: 

Ô minha filha você não sabe por que esse nome baixa do Dendê?! 
É porque aqui tinha muito dendezeiro e muita cobra. Aí todo 
mundo falava Dendezeiro, Dendezeiro, lá na baixa do Dendezeiro. 
E aí ficou Baixa do Dendê. É igual a rua do Gravatá. Você sabe o 
que é gravatá?! Pois é, só se via gravatá, então ficou rua do 
Gravatá. E isso eu não aprendi na escola não, eu ensinei para os 
meus filhos, netos e todos aqueles que vem aqui querendo 
conhecer mais de Itapuã. 

 

A oralidade então se sobrepõe ao ensino mecanicista, técnico e 

burocrático, que ainda hoje marca a escola e seu projeto. Observe a fala de 

uma aluna da ACRA, Evelin Dias, neta de ganhadeira em Itapuã e aluna da 

ACRA: 

Eu não sabia tudo isso que eu sei sobre Itapuã. Na escola nunca 
ouvi nada de quem foram os povos que fundaram este bairro. Foi 
a minha avó que é ganhadeira que ia me contando as histórias do 
bairro e os professores da ACRA também que me ajudaram e 
fizeram com que eu tivesse ainda mais orgulho de morar em 
Itapuã. Conversando com D. Nicinha, D. Cabocla e os mais velhos 
fui aprendendo muito. 
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E nessa necessidade presente e constante nas crianças e jovens da 

comunidade em saber mais sobre o bairro e consequentemente sobre si e 

percebendo que a escola não poderia suprir essas inquietações e indagações, 

não poderia ser caminho absoluto e finito já que as narrativas ancestrais 

circulam, brotam, reivindicam seu espaço maior e estão presentes nas falas 

dos mais velhos, nas cantigas, nas expressões corporais, visuais, na 

arrumação da casa, no vestuário. Assim, podemos responder a terceira 

questão: Por que as comunalidades de Itapuã estabeleceram com afinco outros 

espaços institucionais? 

Parece-me oportuno falar nesse momento sobre a metodologia da 

porteira para dentro, da porteira para fora... Itapuã então, não se submete aos 

valores urbano-industriais, onde o “time is money” promove a dialética do ter. 

Numa entrevista com o Sr. Reginaldo, ele disse: “Eu só posso te dizer que sei 

tudo sobre Itapuã e fiz uma música que fala sobre a história de Itapuã”. Ao 

perguntar ao Sr. Alberto sobre a ACRA ele relata: 

Eu nunca tive essa oportunidade como Itapuanzeiro e meus filhos 
agora tem, tenho dois aqui, eu estudava há muito tempo atrás no 
Pescador que agora mudou o nome para Manuel Lisboa, nessa 
época eu não tinha farda, nem livro didático, o meu filho tem tudo, 
hoje eles têm biblioteca, tem internet, computador. Cursos 
gratuitos e tudo isso complementando a escola. 

 

Os valores da porteira para dentro pulsam e impulsionam o ser, o viver 

Itapuã, seja os filhos, netos, bisnetos dessa terra, seja os que vinham para 

veranear e foram ficando. Essas pessoas simplesmente querem dar algo em 

troca para este lugar. As ganhadeiras querem cantar a sua história no Abaeté, 

na praia, na pedra que ronca, na lagoa Encantada, de Dois Dois ou na lagoa do 

Urubu. 

As lavadeiras vão lavar, algumas poucas ainda na Lagoa do Abaeté e 

falam para quem chegar a História do Búzio dourado encantado, que ela via e 

ao tentar se aproximar ele ia mais para fundo, mais e mais. Das árvores que 

compõem essa lagoa, da gameleira, Figueira Brava, da biodiversidade, dos 

coqueirais, da areia, da profundidade das águas e do imenso respeito ao lugar. 

O pescador quando conta as histórias do mar, ele reverencia Yemanjá, 

pede licença e com respeito segue o seu dia-a-dia. Fala da beleza do lugar, 
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dos mistérios, da Pedra da Gudia, dos ossos da baleia que até hoje se vê, da 

pedra que ronca, da Estrela D’Alva onde ele se orienta. 

Nós pescadores nos orientamos pela lua, pelo sol, pelas estrelas, 
agente percebe as mudanças de clima. Aqui tem muitas luzes ai 
agente se atrapalha, tem uma estrela chamada Dalva, ela cai num 
lugar só, ou seja ela para de brilhar num lugar só, mas só dá para 
ver isso numa noite sem lua. Tem um buraquinho perto da de cima 
da décima segunda, o nome é buraquinho aqui onde matavam e 
desossavam a s baleias, tem um lugar ali que é movediça,  
naquele tempo ninguém via, só tinha pescador, essa semana de 
novembro vai aparecer um bocado de ossos de baleia, porque a 
maré aterra e depois ela desaterra, a maré cava esse lugar, ai 
agente joga bola o ano todo nesse lugar, mas nessa época não dá 
fica tudo cavado, chama o Portinho, tem o porto e o portinho. Esse 
osso a gente vende, faz esculturas e farinha. 

 

Então, o espaço institucional se mostra restrito, esquadrinhado, 

delimitado demais. A riqueza do lugar, da história do lugar sobrepõe e impõe 

que se ultrapassem barreiras, firmando redes de narrativas comunitárias que 

revelam a força dessas comunalidades ancestrais. 

A quarta questão já está contemplada com a resposta anteriormente 

sinalizada. Esses espaços institucionais dedicados a educação em Itapuã 

caracterizam redes de alianças comunitárias? Ora por todas as narrativas que 

expomos e que se entrelaçam, histórias estas que são passadas de avós para 

pais e assim para os seus filhos e que muitos deles, são professores, 

educadores, pedagogos, diretores, auxiliares, isso ao pensar em educação 

formal, porque a educação não-formal encharca Itapuã de conhecimentos que 

tem na sua força maior, a oralidade, elemento primordial nas civilizações 

aborígenes e africanas. 

Esses conhecimentos e valores transmitidos pela educação formal e não 

formal, elaborados pelo ser e viver Itapuã entrelaçados nas narrativas orais 

elaboram e solidificam as redes de troca de conhecimentos, experiências e 

vivências essas, reconhecidas e legitimadas pela comunidade promovendo 

enfim as alianças. 

Ao se falar em espaços institucionais e já adentrando a quinta 

indagação: Quais as características desses espaços institucionais e que 

valores os estruturam? Durante a pesquisa e na análise dos dados trouxemos 

aqui neste espaço de dissertação: as Ganhadeiras, o bloco Afro Malê de Balê, 
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a casa da Música e o Baba como espaços institucionais que transcendem ao 

lugar comum, em consequência, a própria ideia que se tem por instituição. 

Nesses espaços os valores comunais, a sabedoria dos mais velhos, a troca de 

experiências, a valorização da diversidade de linguagens: música, dança, artes, 

astrologia, medicina, culinária, a importância da oralidade, da palavra dita, 

estão presentes e caracterizam todas essas instituições apresentadas acima, 

ou, seria melhor chamar de canais institucionais. 

Nesse sentido, a noção que entendemos por canais institucionais 

significam os espaços onde as energias são passadas, canalizadas e 

potencializadas para este ou aquele caminho, onde há troca de sinergia entre 

saberes. Estes saberes advêm tanto das escolas como também das 

instituições lúdicas, estéticas, artísticas e filosóficas e funcionam como local de 

elaboração e proposição de valores, ideias, construções que ressignificam a 

ideologia do recalque, do positivismo, etnocentrismo, ampliando o olhar da 

diversidade que sobremaneira contempla o “todo”. 

E a última das indagações, que com certeza, não terá esse cunho de 

finito, acabado, já que muitas outras indagações irão surgir ou já surgiram tanto 

na escrita e oralidade quanto nas reflexões que advém delas: Como formar 

educadores (as) que respeitem e se proponham a aprender com essas redes 

de alianças comunitárias em Itapuã? Lobato (2013) informa que uma 

característica relevante no pesquisador: 

(...), é necessário que tenha a curiosidade, a alma de um artista e 
a sensibilidade para sentir os cheiros, as cores, os humores, os 
temores, as alegrias e as lágrimas, o dito e o não dito, enfim o 
ritmo e a ambiência do que está a sua volta, das travessias, das 
encruzilhadas e dos saberes que orientam aquela comunidade e 
que, em última instância, vão lhe guiar em sua ousadia como 
pesquisador. 

 

 
Acrescentaria tudo isso ao pesquisador, mas também aos educadores, 

médicos, artistas, a todos aqueles que se propõem pensar numa educação 

para a diversidade, para a alteridade, transcendendo ao lugar comum de forma 

criativa, lúdica e séria, possibilitando a ousadia e abertura a possibilidades 

diversas sempre. 
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É preciso entender também que Itapuã pode ser, ou melhor, é a 

territorialidade deste trabalho, dessa pesquisa e a ideia é que Periperi, 

Liberdade, Rio Vermelho, enfim que possamos ampliar para outros locais e que 

essa rede se expanda e realize “mergulhos”, assim como foi a nossa idéia 

representar todos esses conhecimentos a partir de um espaço: a ACRA. Por 

que? A ACRA é uma proposta de educação que espelha, reflete todas essas 

construções que viemos ao longo do trabalho fazendo, sugerindo, compondo, 

propostas estas que acreditamos ser capazes de superar e transcender ao 

“mesmismo” do lugar comum. 

Neste espaço o trabalho desenvolvido lá busca aproximar as crianças, 

jovens e comunidade de forma que a rede se construa em bases firmes e 

fortes. Ancestralidade, alteridade, identidade, oralidade, escrita, pertencimento 

denominam os fios dessa rede. Em entrevista D. Nicinha nos conta como é 

bonito ver a puxada de rede. 

 
 

Mamãe sempre foi ganhadeira, fazia moqueca de folha, agente 
vendia frutas, verduras, carvão e a praia a gente ia de manhã, 
enchia o túnel, lá para Piatã, agente carregava o purrão, tinha que 
encher tudo, mamãe dizia quando agente tava cansada, ela dizia 
não esmoreça, por isso eu coloquei o nome na minha música, 
depois agente tomava banho e tomava café ai agente ia para praia 
ver a puxada de rede, ai quando dizia o peixe comeu, os homens 
saiam correndo , empurrando as canoas para dentro da água para 
dentro d’água, agente ficava só observando se eles jogavam o 
talão, você sabe como é? , ai eles jogam a corda de um lado, ai 
acanoa vai rodando naquele lugar que tem o peixe no mar, ai vem 
empurrando, puxando, cantando. Quando agente ia puxar rede era 
assim. 

 
 

 
Assim como os pescadores, é preciso que o educador se permita lançar 

ao mar, o mar de ideias, histórias, esse mesmo mar que elabora o mistério de 

civilizações como a africana que atravessaram milhões de pessoas para o 

Brasil, Bahia, Itapuã. Esse mar que inaugura o solo de origem de Itapuã com a 

pedra que ronca, promovendo poesia música, prosa, cordel, encanto, música, 

natureza beleza e que reverencia o orixá Yemanjá. 

Mas o que é preciso afinal para enquanto educadores nos 

possibilitarmos esse mergulho, esse movimento de fazer, saber e fazer, fazer e 
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reconhecer, fazer e reconhecer o outro e quem sabe emergir após? Nessa 

tentativa de responder a essa indagação, que me parece complexa como todas 

as escolhas, resolvi criar mais dois subcapítulos para tal empreendimento. Tem 

um ditado que diz: “Pé que não anda, não dá topada”. Vejamos então! 

 
 

4.1 UM GRANDE OCEANO DE IDÉIAS 
 

Mar de Itapuã, outubro de 2011.Foto: Jackeline Amor Divino 

 
 

 

A ACRA representa na minha vida a possibilidade real de fazer 

educação pluricultural, de trabalhar a diversidade, os continuum civilizatórios, 

promovendo a alteridade de 120 crianças, jovens e suas famílias que nos 

felicitam com a presença durante esses sete anos de existência. E para uma 

educadora sonhadora nada melhor do que falar de uma proposta educacional 

que se mostra fiel ao que se entende ser pluralidade cultural, é claro que a 

ACRA é o meu “objeto de estudo”. 

Passo-a-passo fui levantando perguntas junto com a minha orientadora 

e optamos a priori pelo seguinte: falar numa perspectiva “da porteira para 
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dentro”. Isso significa falarmos das comunalidades africano-brasileiras de 

Itapuã, origem das crianças, jovens, pais e educadores. Procuramos destacar 

aspectos sócio históricos de Itapuã, fizemos uma cartografia profunda de 

aspectos que caracterizam o viver cotidiano em Itapuã e como isso repercute 

na ACRA tornando-a um importante elo de redes de alianças comunitárias. 

Fizemos uma opção política e ideológica que primou em falar dos povos 

inaugurais, em especial aqui citados, os povos Tupinambás e os povos 

africanos que forçosamente vieram e construíram com coragem e sangue 

(literalmente) a nossa Bahia, Salvador, Itapuã, e nesse cenário riquíssimo de 

legados milenares a “pedra que ronca” e os quilombos são apresentados aqui 

como referências primordiais na estruturação das gerações de crianças e 

jovens de Itapuã. 

Seguimos a maré, ou o curso de uma grande lagoa e vamos adiante 

destacar profissões tradicionais africano-brasileiras características de Itapuã: 

baleeiros, pescadores e ganhadeiras, profissões de avós, mães e pais da 

ACRA. 

O conhecimento milenar transformado em tecnologias dos Tupinambá e 

africano são também ressaltados nessa dissertação. De onde vem essa técnica 

da pesca, da confecção das redes, do mapa desenhado no mar nas estrelas, 

nas dunas, das matas? 

Há também nosso encontro com valores míticos importantes através 

das nossas mães ancestrais. Pedimos licença e falamos em Iemanjá e Oxum, 

princípios femininos do continuum civilizatório africano-brasileiro. 

Abre-se um parêntese significativo nesse momento, por opção de vida 

pensar em África só seria relevante nessa pesquisa do ponto de vista de 

civilização milenar. Impérios, reinos, cidades que tem a escravização como 

tentativa de destruição, anulação e denegação, mas que a cultura desse povo 

milenar ao contrário de se calar diante das atrocidades é capaz de virar esse 

jogo ou essa maré e surpreender fazendo da Bahia, um lugar de reavivamento 

de sua religião, de sua história e da sua arkhé. E isso se torna viável e visível 

quando delimitamos Bahia, Salvador, demarcando Itapuã como solo de origem. 
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Ousamos em ir pescar também aspectos que abordem de certa forma a 

educação, da Bahia, imersa no recalque, denegação, mas possível de ser 

superada com as leis 10.639/03 e 11.645/08, e estratégias curriculares da 

arkhé africano-brasileira em Projetos como o Odemodé Egbé Asipá que 

procuramos relatar. 

Bebemos nas fontes mais doces e nas mais salgadas. Encontramos 

uma rede farta de semânticas importantes para as nossas reflexões, a exemplo 

das noções: arkhé, ancestralidade, alteridade, denegação, recalque, 

Identidade, solo de origem aprendidas nas obras de autores/as que vem na 

rede Marco Aurélio Luz ,Narcimária Luz, Muniz Sodré, Henrique Cunha Júnior , 

Ana Célia Silva, Terena, Souza e outros. 

Mergulhamos no mar cheio de narrativas ancestrais! Junto com 

Narcimária apelamos para metáforas que comuniquem o nosso pensamento. 

Então é assim que a sabedoria da pesca, dos pescadores, lavadeiras, 

rezadeiras e ganhadeiras ornamentaram nossas análises. A ACRA, é uma 

associação que tenta reunir linguagens sócioeducativas através da sabedoria 

dos mais velhos/as, do reconhecimento e valorização das comunalidades de 

Itapuã, afirmando a história dos povos inaugurais e africano-brasileiro. 

Essa rede se amplia e tece alianças comunitárias através das escolas, 

associações lúdicas, universidades, grupos de capoeira no Brasil como 

também atravessando o Atlântico indo em direção a Inglaterra e África do Sul, 

divulgando valores ético-estéticos africano-brasileiro no blog da ACRA e 

criando várias edições dos Festivais de Arte e Educação Africano-brasileiro que 

atraí as comunalidades anualmente para a ACRA. 

É o “ronco” simbólico de Itapuã que chama as comunalidades para a 

ACRA. Constatamos que o que fortalece a ACRA e a torna protagonista da 

rede de alianças comunitárias é a sua capacidade criativa de lidar com os 

códigos de linguagens que afirmam Itapuã através do legado tupinambá e 

africano. 

Redes com fios sociais e educacionais se expandem e apresentam 

linguagens muito ricas como a capoeira, orquestra de ritmos e sons e grafite 
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por reconhecer nessas atividades desenvolvidas na ACRA o repertório 

tupinambá e africano-brasileiro com os quais as crianças e jovens mais se 

identificam e se entregam para aprender com entusiasmo e alegria. 

Todas as reflexões que compartilhamos até aqui me faz insistir no que 

os poetas Vínicius de Mores e Toquinho souberam comunicar com tanta 

beleza: que ainda é possível viver intensamente em Itapuã um: 

 

(...) mar que não tem tamanho 
E um arco-íris no ar... 

Passar uma tarde em Itapuã 
Ao sol que arde em Itapuã 
Ouvindo o mar de Itapuã 
Falar de amor em Itapuã... 

Enquanto o mar inaugura 
Um verde novinho em folha 
E com olhar esquecido 
No encontro de céu e mar 
Bem devagar ir sentindo 
A terra toda rodar 

É bom! ... 

Passar uma tarde em Itapuã 
Ao sol que arde em Itapuã 
Ouvindo o mar de Itapuã 
Falar de amor em Itapuã... 

 

Depois sentir o arrepio 
Do vento que a noite traz 
E o diz-que-diz-que macio 
Que brota dos coqueirais... 

E nos espaços serenos 
Sem ontem nem amanhã 
Dormir nos braços morenos 
Da lua de Itapuã 
É bom! ... 

 

Passar uma tarde em Itapuã 
Ao sol que arde em Itapuã 
Ouvindo o mar de Itapuã 
Falar de amor em Itapuã... 

 

(Vinícius e Toquinho) 

 
 
 

São essas perspectivas poéticas que continuam alicerçando a ACRA 

estruturando-a para protagonizar redes de alianças comunitárias que se 

expandem através dos conhecimentos ancestrais que nos aproximam da vida 
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elaborada com o mar, sol, lua, arco-íris, ar, dunas, mata e de modo especial os 

coqueirais de ITAPUÃ. 

 

 
4.2 AYÓ, AYÓ - TORNANDO-SE NEGRA COM ALEGRIA 

 
 

 

Lagoa do Abaeté. Foto: Jackeline Pinto do Amôr Divino 
 

A imagem tem uma simbologia incrível, as cores, a natureza, o azul do 

céu, a vida que brota a partir de tudo isso. Tal qual a flor somos frágeis e fortes 

o tempo inteiro. Somos calor do sol, mas também, somos água da chuva. Ora 

alegres e vibrantes como as flores desta árvore. Alegria, alegria. 

Fazer entrevista aparece como praticamente o último momento da 

pesquisa, para mim, se revelou o ponto de partida para algo que eu buscava e 

ainda não sabia. È interessante perceber isso será que isso acontece com 

todos os pesquisadores? O tempo inteiro eu procurava em autores, livros, 

mapas, documentos a história de Itapuã e eis-me aqui revelando a história 

desta territorialidade rica exatamente nas narrativas, histórias contadas pelos 

mais velhos. Histórias, contos, narrativas, músicas, danças, natureza que se 

revela e surpreende, encantando de uma forma singular a história deste lugar. 
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Cunha (2004) reflete e sigo o seu tear africano recolhendo como ele 

mesmo diz o real das experiências, refletindo sobre elas. Estampada em 

metáforas as narrativas de um contador de casos, de histórias, de fatos, do 

fazer lembrar e das nossas persistências. A oralidade tão presente no ser 

africano insurge em mais uma forma de resistência e luta, a memória que 

ultrapassa fronteiras de tempo e espaço. 

Ganhamos mais uma vez em propormos Itapuã já que ela é 

extremamente rica, como vimos anteriormente em muitos aspectos, entre eles, 

a forma de educar e propostas que não se calam, evidenciando povos que 

originaram e influenciaram de forma significativa e singular. Sobre o Parque do 

Abaeté: 

 
 

 

 

Casa das Lavadeiras na Lagoa do Abaeté. Foto Jackeline Amor Divino 

 
Três casas: casa é centro comercial, casa da lavadeira – 25 tanques, 
casa da música – fóbica o primeiro trio elétrico do Brasil criado por 
Dodô e Osmar... Inaugurado Parque Metropolitano do Abaeté em 
03.09.1993...As lavadeiras lavavam na lagoa, mas estavam matando 
os peixes – os produtos de limpeza matavam os peixes... 
Antigamente ela tinha de 15 a 16 metros quadrados (a lagoa), hj ela 
só tem 6, por causa dos lençóis freático , foi reduzido ficando com 
três de água, três de lodo (as folhas secas viram o lodo)e três 
temperaturas: gelada, quente e morna. De 1995 até hoje ? já 
morreram ...Na lagoa temos três temperaturas...História da Abaeté – 
nas margens do que seria a lagoa era uma tribo indígena um 
guerreiro, líder chamado Abaeté – na língua tupi guarani– homem 
forte, vistoso, bravo e valente, ele era prometido para Iracema, uma 
linda índia , mas ao ir ao mar Abaeté se apaixonou por Yemanjá e 
fugiu com ela. Iracema quando soube do que acontecido chorou por 
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muitos dias e as suas lágrimas criaram a lagoa do Abaeté, os seus 
cabelos, suas vestes brancas viraram as dunas, o véu da noiva virou 
o morro do véu de noiva. Iracema tomou ódio por homens casados, 
dizem que Iracema virou um boto e que hj em dia se alguma mulher 
quiser se livrar do marido, só precisa ir a lagoa que o boto está lá só 
esperando.... Arvóres: Figueira Brava – disse que o homem se quiser 
amansar a mulher, põe a mão na árvore e outra na testa da esposa 
por 20 segundos e amansa a mulher brava... Davi, morador de 
Itapuã, 15 anos, parceiro da ACRA, estudante do Rotary. 

 
 

 

 

Figueira Brava na Lagoa do Abaeté. Foto: Jackeline Pinto do Amôr Divino 

 
 

 
Cunha (2004) afirma o que dizemos quando fala que “a educação de 

base africana é um exercício de contar histórias e provérbios, de aprender 

trabalhando e de se permitir reconhecer a sua sociedade. As danças, os 

cânticos, as músicas e os ritmos são as formas de repetir essas histórias”. E 

isso é o que faz muito bem os moradores deste lugar ao narrar às histórias de 

seus ancestrais. Ainda segundo o autor “histórias que produzem uma ampla 

pedagogia de reflexão sobre a dignidade humana, sobre a persistência e 

insistência em torno de projeto de vida: ser feliz, ser consciente de si e 

participar do coletivo.” 
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Gameleira na Lagoa do Abaeté. Foto Jackeline Amor Divino 

 
A Gameleira tem mais de 180 anos, também conhecida como 
Amansa marido – se a mulher quiser amansar marido, pega uma 
folha da árvore gameleira e bate três vezes e amansa o marido... Se 
a folha da gameleira cair na cabeça das pessoas é porque são 
baianos, se não cair é estrangeiro.(Ricardo, parceiro da ACRA) 

 
 

 
Estar em contato com todas essas informações provoca uma sensação 

maravilhosa de conhecer um pouco mais do lugar e tentar fazer um mosaico de 

idéias que sejam capazes de estimular as crianças, jovens e adultos a saber 

um pouco mais de nossa história. 

Durante as entrevistas, as oficinas, o dia-a-dia do trabalho e nas 

atividades da ACRA foi possível perceber que ela tece redes comunitárias 

importantíssimas para cada pessoa envolvida. 

Tenho dois filhos no Projeto, moro na rua 29 de outubro em 
homenagem a um morador antigo do bairro, o Professor Narciso, 
presidente da ACRA. Meus filhos estão aqui no projeto há cinco anos. 
Para mim como mãe, a ACRA poderia representar ainda mais do que 
representa, a criança fora, a criança se preparando para um mundo 
melhor. (Célia, mãe de alunos no Projeto). 

 
Mas o que vem a ser essas redes comunitárias da qual falamos? Para 

que as redes sejam tecidas é preciso primeiro ter pessoas interessadas em prol 

de algo, tarefa, objetivo, ideologia. Partindo desse pressuposto começam um 

diálogo, conversa, rodas, reuniões que se expandem, rompem as fronteiras do 

espaço físico fazendo parcerias, alianças e promovendo intercâmbios, 

ressignificações, reconstruções em busca de repostas, soluções ou 
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possibilidades comuns, num trabalho coletivo, princípios primordiais nas 

civilizações africanas e ameríndias. 

 
Tenho 13 anos, nasci em Itapuã, na rua 29 de outubro, moro com a 
minha mãe e dois irmãos, ela é dona de casa. Os cursos que eu mais 
gosto é da capoeira e teatro. Estudo na escola Rotary. Estudo lá 
desde a 5 série. O projeto é muito bom, viajei através dele para outro 
país, para a Inglaterra, foi muito bom, gostei muito, tudo fiz 
apresentações da capoeira com meu Contra Mestre Negão e o meu 
professor Rupi, a capoeira daqui é regional. O que sei de Itapuã é  
que aqui tem a pedra que ronca. (Joice, aluna da ACRA) 

 
Alguns elementos caracterizam as redes: (in) formação de “cidadãos”, 

abrindo um parêntese vale ressaltar que cidadania então significa ter direito a 

alteridade civilizatória, seguindo com elaboração de projetos, captação de 

recursos e gestão de realizações. Dentro dessa perspectiva vamos caracterizar 

e demonstrar a força com que a ACRA tece essas redes, costurando com 

destreza os fios invisíveis ou visíveis de elaborações de vida de culturas 

milenares. 

 
Para demonstrar essa riqueza milenar africana iremos nos apoiar e 

explicitar aqui a riqueza que aprendemos com as crianças, os jovens e os mais 

velhos. Utilizamos da metáfora “Com a agulha e a destreza nas mãos”, 

propondo metodologias, práticas, experiências, promovendo políticas de 

construção de saberes africanos na educação da Bahia – Brasil a partir de 

Itapuã, no âmbito da ACRA. 

 
Esse quarto e último capítulo se propôs a demonstrar a riqueza que 

podemos trabalhar com as leis 10.639 e 11645, mas vai além apontado 

caminhos capazes e realizáveis de demonstrar que é possível tratar das 

civilizações africanas e ameríndias sinalizando perspectivas capazes de 

superação de imagens das sociedades destas civilizações. Durante muito 

tempo fala-se sobre as sociedades desses povos como tribos perdidas na 

História e na civilização destituídas de linguagens próprias. 

Nesse desaguar de narrativas ancestrais fomos vivenciando o existir 

dessas civilizações e desta territorialidade em particular Itapuã com o seu 

patrimônio material e imaterial. 

Recentemente construiu-se uma nova qualificação: o “patrimônio 
imaterial”, “intangível”. Opondo-se ao chamado “patrimônio de 
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pedra e cal”, aquela concepção visa a aspectos da vida social e 
cultural dificilmente abrangidos pelas concepções mais 
tradicionais. Nessa nova categoria estão lugares, festas, religiões, 
formas de medicina popular, música, dança, culinária, técnicas, 
etc. (GONÇALVES, 2009, p.28) 

 
 

 
Demonstramos a riqueza da Missa do Anzol, Terno de Reis, Caruru de 

Cosme e Damião, o Babá, a Culinária, as Ganhadeiras, lavadeiras, rezadeiras 

e pescadores e muito mais. 

Patrimônio cúmplice dessas comunalidades, difundidos nas redes de 

aliança visíveis e invisíveis que entrelaçam fios que contam e encantam 

através de linguagens ímpares que refletem e expandem a história destas 

civilizações. 

Toda a ideia que temos de África e povos Tupinambá então se reflete 

nesse lugar maior Brasil, Bahia, Itapuã, ACRA e faz ao mesmo tempo esse 

movimento contrário ACRA, Itapuã, Bahia, Brasil, África, Pindorama. Esse fluxo 

e refluxo se alimenta da oralidade, patrimônio imaterial destas civilizações 

milenares. Assim como a natureza do Abaeté que conta histórias, o mar de 

Itapuã que guarda elaborações de vida e existir, as dunas, as praias, as 

árvores, a pedra que ronca, as plantas, as cores, o cheiro, os sabores – 

dimensões éticas e estéticas que simbolizam essas redes, esses fios, através 

desta instituição. 

A proposta, o sonho aqui presente nesta dissertação é que após esse 

diálogo que cruzamos e que mergulhamos aqui ao entrar em Itapuã o senhor 

leitor, ou senhora possa sentir todas essas sensações vivenciadas por mim, 

compartilhadas com as crianças, jovens, comunidade, amigos, família, ao 

mesmo tempo, quem sabe, se fazer parte disso tudo, elaborando pertença e 

identidade. 

Somos capazes sim de fazer a nossa história, de tecer a nossa rede e 

costurar com fios e a destreza nas mãos linguagens capazes de silenciar vozes 

etnocêntricas que tentam dizer quem somos. Tem uma música que diz “Eu sou 

parte de você, mesmo que você me negue. [...]. Eu sou você e você não sabia. 

[...] Apesar de tanto não, tanta dor que nos invade. Somos nós a alegria da 

cidade [...]. A alegria que se traduz em yorubá Ayó, e que marca com essa 
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palavra, com esse dialeto, com a força com que se pronuncia de que lugar 

falamos. 

Mergulhe mais uma vez no texto e veja se é possível sentir o que te falo 

agora. Lembra-se do começo de tudo, falei de mim, me mostrei Jackeline, 

mulher negra, mãe de Julia, filha de Sônia e Eglon, neta de Diva, Lygia, José e 

Dilton, bisneta de Alípio e Ambrosina, descoberta por Narcimaria. Desculpem- 

me mais preciso dizer aqui e agora essa mulher incrível é responsável por essa 

identidade aqui afirmada, é a ela que agradeço saber-me hoje, ontem e 

amanhã. 

Seguimos, gosto de viajar, falei de Japão, França e convidei-os a 

mergulhar em Itapuã. Falar deste lugar é recontar a origem dele: Tupinambá e 

africanos, civilizações milenares que costuram a rede dessa história. E o que 

move tudo isso? Qual é o elemento que une todos esses trançados? A 

resposta a meu ver é clara: saber-me educadora e fazer-me visível assim. A 

partir daí tudo se une, liga, caminha, expande. Então toda essa história 

acontece através da ACRA. Eis o segredo compartilhado e que não foi 

descoberto logo a princípio, mas no final dessa conclusão de capítulo, aparece 

lá no título: Itapuã: tecendo redes de alianças comunitárias através da ACRA. A 

ACRA então através dessas redes promove alianças, intercâmbios, parcerias, 

mais ela vai além, e muito mais além, metaforicamente é para mim, espelho 

que reflete e possibilita lançar-me como educadora, afirmando-me mulher 

negra com Ayó e incrivelmente e generosamente é esta dissertação espaço de 

afirmação e legitimação para expandir esse sentir-se e tornar-se negra (o). 

 

 
4.3 SABENDO-SE FILHA DAS ÁGUAS 

 
Rainha do mar 
Yemanja Odoiá Odoiá 
Rainha do mar 
O canto vinha de longe 
De la do meio do mar 
Não era canto de gente 
Bonito de admirar 
O corpo todo estremece 
Muda cor do céu do luar 
Um dia ela ainda aparece 
É a rainha do mar 
Yemanja Odoiá Odoiá 
Rainha do mar 
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Yemanja Odoiá Odoiá 
Rainha do mar 
Quem ouve desde menino 
Aprende a acreditar 
Que o vento sopra o destino 
Pelos caminhos do mar 
O pescador que conhece 
as historias do lugar 
morre de medo e vontade 
de encontrar 
Yemanja Odoiá Odoiá 
Rainha do mar 
Yemanja Odoiá Odoiá 

Caminhos Do Mar (rainha Do Mar) 

Dorival Caymmi 
 

http://letras.terra.com.br/dorival-caymmi/924242/ 
 
 

 

Durante toda essa escrita, muitas energias, forças, mistérios estiveram 

presentes. Deus acima de todos os mistérios é TUDO. Depois de tantas 

descobertas, aos 39 anos, no dia 28 de outubro de 2011, descubro e revelo ser 

filha das águas. Elas estão em todo o texto, molhando, encharcando, banhando 

e fazendo-me chorar agora. São as águas de cores tantas, ora revoltas, ora 

tranquilas que me inspiraram a escrever e quando me faltavam palavras e 

forças foram nas águas doces da filha de Oxum que encontrei ânimo, alegria e 

fé em mim mesma. Obrigada! 

 
Muitas vezes triste com o caminhar da vida, com os desvios das águas e 

o represamento que oras sentia, tive muitos sonhos que me animavam a 

continuar, a acreditar e foi o filho de Xangô, um grande incentivador nesse 

percurso. Ele dizia: Eu acredito em você, o seu texto é muito lindo, a sua 

dissertação está muito bonita. Obrigada filho de Xangô por estar do meu lado, 

do começo ao fim. Na última entrevista que fiz e foi com Professor Narciso, nos 

emocionamos muito. Ele disse algumas palavras que preciso dividir com vocês, 

meus amigos (as), por que se navegaram até aqui comigo, já os considero 

assim. Não posso esquecer-me de agradecer a cada um em especial: Muito 

obrigado meu querido mestre Narciso disse: Hoje todos se queixam do mundo 

atual e Raul Seixas já dizia que o mundo tá uma droga, é preciso pular 

protagonizar a nossa história, entrelaçando redes que promovam alianças e 

cruzem oceanos infinitamente plurais. 

http://letras.terra.com.br/dorival-caymmi/
http://letras.terra.com.br/dorival-caymmi/924242/
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