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MOLEQUE ATREVIDO1 
Quem foi que falou 

Que eu não sou um moleque atrevido 
Ganhei minha fama de bamba 

No samba de roda 
 

Fico feliz em saber 
O que fiz pela música, faça o favor 

Respeite quem pôde chegar 
Onde a gente chegou 

Também somos linha de frente 
De toda essa história 

Nós somos do tempo do samba 
Sem grana, sem glória 

 
Não se discute talento 

Mas seu argumento, me faça o favor 
Respeite quem pôde chegar 

Onde a gente chegou 
 

E a gente chegou muito bem 
Sem a desmerecer a ninguém 

Enfrentando no peito um certo preconceito 
E muito desdém 

 
Hoje em dia é fácil dizer 

Essa música é nossa raiz 
Tá chovendo de gente 

Que fala de samba e não sabe o que diz 
 

Por isso vê lá onde pisa 
Respeite a camisa que a gente suou 

Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou 
 

E quando pisar no terreiro 
Procure primeiro saber quem eu sou 

Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou  

                                                             
1
 Compositor: (Jorge Aragão / Flávio Cardoso / Paulinho Rezende)

. 
Eu sou esse moleque atrevido.  

Busquei minha chance, Hoje estou aqui em processo de construção de um outro caminho, 

procurando ―abrir portas‖. Nada quero pra mim, o legado está ai. Assim, incentivo a todos os negros e  

todas as  jovens negras para que sejam atrevidos e atrevidas e possam chegar onde cheguei e 

exijam o devido respeito por isso‖ 
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RESUMO 

 

Este texto traz como maior motivação a apresentação das nativas itapuãzeiras, que 

com suas memórias, constitui uma contribuição significativa na construção identitária 

da história do bairro de Itapuã.   Este trabalho, portanto, tem como objetivo trazer à 

tona a memória de antigas moradoras do bairro, como Dona Niçu, Dona 

Fancisquinhas, Dona Petu, nas vozes de outras mulheres as quais hoje conduzem  

um legado de ensinamentos, conhecimentos mais também de resistência aos 

valores, costumes da então aldeia de pescadores até os dias atuais. A metodologia 

utilizada foi a da pesquisa-ação, envolvendo entrevistas com estas mulheres 

buscando reverberar através de seus relatos, fatos e histórias que notadamente 

demonstram a resistência e seu protagonismo nos dias atuais. 

Palavras-Chave: Memória, Nativas itapuãzeiras, Resistência     

                     

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This text brings as a greater motivation the presentation of the native s itapuãzeira s , 

who with her memories s , constitutes a significant contribution  in 

the identity construction of the history of the Itapuã neighborhood.   This work , 

therefore, aims to bring up the memory of former residents of the neighborhood , 

such as Dona Niçu , Dona Fancisquinhas , Dona Petu , in the voices of other 

women who today carry a legacy of teachings, knowledge and also resistance to 

values, costum   es of the then fishing village to the present day. The methodology 

used was that of action research, involving interviews with these women, seeking to 

reverberate through their reports, facts and stories that notably 

demonstrate resistance and their role in the present day.  

Keywords: Memory, Native itapuãzeiras , Tough cia      
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1. INTRODUÇÃO 

 

Estou a tentar explicar o que consiste escrever, ter um determinado 
estilo. É preciso que isso nos divirta. E para nos divertir torna-se 
necessário que a nossa narração ao leitor, através das significações 
puras e simples que lhe apresentamos, nos desvende os sentidos 
ocultos, que nos chegam através da nossa história, permitindo-nos 
jogar com eles, ou seja, servir-nos deles não para os apropriarmos, 
mas pelo contrário, para que o leitor os aproprie. O leitor é, assim, 
como que um analista, a quem o todo é destinado (SARTRE, 2005) 

 

Falar de uma (aldeia) Itapuã que vivi e aprendi a conviver é fácil, não sou 

nascido, mas me considero um mal criado nestas terras. Penso que está tudo ai pro 

todo mundo ver, a história de cada dia conta tudo. Difícil é dar a esse trabalho de 

produção a possibilidade de tornar-se um caminho para as múltiplas contribuições 

as quais ele vai requerer. Ainda mais trazendo uma visão a partir das perspectivas 

de olhares das mulheres, essas pessoas, que em muitas e muitas histórias 

passaram invisíveis ao longo do tempo. 

Nesse sentido, escolhi fazer uma viagem para bem longe, vindo de África, 

de onde veio uma grande parte de nosso legado - a negra africana, por assim dizer -   

escravizada pelos brancos portugueses através do tráfico. Aos indígenas aqui já 

estavam há muito tempo, cultivando as terras, produzindo, consumindo e 

aprendendo com a natureza, tendo o mar por testemunha.  Assim, alinhavando a 

história desses povos, a epistemologia, o legado e o muito que essa produção 

suscitou, a figura da mulher vai transparecer na narrativa para ressiginificar a 

importância deste cantar e de encantar, no muito que ela representa como 

protagonista de uma história que sempre deu frutos e vai requerer um outro olhar e a 

valorização dela como agente transformador  de uma nova sociedade que a cada 

tempo se moderniza e a acolhe para uma nova construção, mais também a 

desconstrução de muitos  outros paradigmas. 

Quanto ao povo de Itapuã, ou povo da aldeia, ou da antiga colônia de 

pescadores, também conhecida como Aldeia dos Franceses2 da qual é oriundo o 

                                                             
2
 A alcunha ―Aldeia dos Franceses‖ se refere a um episódio ocorrido em 1503, quando os franceses 

sobreviventes de uma batalha contra  os portugueses na baia de todos os santos, aportaram nestas 
terras e ali permaneceram por um longo tempo, nos relatos de Tales de Azevedo ( AZEVEDO,1969, 
p.62)  



 
 

bairro, ainda que em meio ao progresso iminente,  um mundo  globalizado, no qual 

predomina a sociedade de informação, podemos perceber e vivenciar, traços de 

uma sociedade antiga,  que aos poucos vai se modernizando ante ao progresso 

desenfreado e às novas tendências sociais, mas que ainda assim, são atemporais. 

Por isso necessário se faz reverenciar um modo remanescente de vida, essa tal 

baianidade, pela leveza do seu viver o cotidiano, traduzindo-a no seu modo de vestir 

/viver, “passar uma tarde em Itapuã, é bom....‖ assim vaticinava o cancioneiro 

popular. Esse era um motivo a mais pra viver aqui e se inspirar. Como o tudo que 

este espaço traz. 

Pela forma como vivencio o cotidiano da comunidade, costumo dizer que 

Itapuã tem ―vida própria‖, uma realidade provinciana e conserva em sua vizinhança 

algumas características peculiares ainda que conservadora, própria das sociedades 

mais antigas, a exemplo, uma Lavagem Nativa3 (manifestação cultural  típica e 

tradicional característica do bairro de Itapuã), Festa da Baleia4 ( que ocorre durante 

o carnaval e é reconhecida como manifestação tradicional, na cidade), o artesanato 

indígena, oferendas nas águas doces e salgadas pelos pescadores e pelo povo de 

santo,  ganhadeiras, e ganhadores , os ternos de reis, ente outras manifestações  

culturais, artísticas, folclóricas, populares  e sociais que são, acima de tudo, 

marcantes e  mesmo com o passar do tempo, ainda fazem transparecer como uma 

vida numa aldeia, na qual as pessoas vivem vidas comuns, sobreviventes pela  

aquiescência dos seus moradores e cidadãos visitantes. É crença da população 

local de que há a identificação imediata das pessoas que habitualmente frequentam 

o bairro. Não se sabe ao certo se é por conta do clima, do sol, das pessoas ou seu 

acolhimento natural. Assim, lembro da minha chegada em Itapuã, no fim dos anos 

1970, juntamente com familiares. Começamos com o veraneio e o gosto pelo modo 

de vida local foi se acentuando. Com isso foi flagrante a chegada de outros tantos 

membros. Tivemos a sensação de estar num paraíso. A facilidade de comer frutos 

do mar, a lagoa do Abaeté e seu areal, o mar, por sua extensão, tudo foi de encanto 

                                                             
3
 Lavagem Nativa: Festa religiosa do calendário móvel de Itapuã, que ocorre entre janeiro e fevereiro, 

durante o período de carnaval. Segundo a tradição, algumas senhoras da comunidade local, portando 
águas da fontes próximas e folhas cheirosas realizavam uma procissão nas primeiras horas da 
manhã, terminando com a lavagem das escadarias  da igreja católica  

4
 Festa de Baleia: Festa que homenageia as baleias jubarte que durante o verão (dezembro-fevereiro)  

migram para a costa baiana para procriação, proporcionando um espetáculo de balé o qual pode ser 
visto nas praias próximas diariamente. 



 
 

para uma assertiva. Todavia, a questão da construção identitária perpassa a 

questão da ancestralidade, da memória, das origens, em si e mais que tudo isso. 

Estou introduzindo o conceito desse pertencimento através do mote “conhecer as 

histórias e se reconhecer como parte delas”. Como contributo, busco a oportunidade 

de conhecer e conduzir esse legado histórico para as futuras gerações. No entanto, 

estamos falando de algo do qual parece pulsar dentro do coração, coisa que 

aparentemente se constrói a partir de algo mais valioso que é o dom da palavra,  

algo místico e mítico,  passado de mãe pra filha e se torna presente na perspectiva 

de um futuro formador de uma nova geração. A leitura de mundo nos proporciona 

saber mais e mais, viajar e habitar tantos e tantos lugares, com isso faz com que 

outras pessoas também possam viajar ao sabor de umas e tantas doces palavras, 

histórias, casos e ―causos‖ que ―só em Itapuã tem” (expressão local), ou só pode ser 

do povo daqui, no ver de Tania Gandon (2018). Essas acepções traduzem uma 

forma de reavivar a reverberação de fatos, os quais, me proponho a tornar visíveis 

perante a história e legar dialogando com o que a tecnologia possa proporcionar, 

para que não nos percamos no vão do tempo e assim acompanhar essa passagem. 

Algo em torno de questões pertinentes ao pertencimento, tradições, memória, mas 

acima de tudo a educação que todo esse processo proporciona para o crescimento 

da sociedade, das pessoas, do mundo em si. A quem se destina mesmo o resultado 

de uma produção da memória de um local? É uma pretensão quando se retrata esse 

mesmo local numa perspectiva de algo amiúde e sem vaidade até tornar possível o 

fazer e o acontecer?  

E quanto às mulheres, nativas itapuãzeiras, onde se inserem neste 

processo para que possamos ouvir e entender a ―parte que lhes cabe nesse 

latifúndio‖??? Elas existem!!! São heroínas com rosto, nomes, histórias, corpo, alma 

e coração, principalmente histórias pra contar. São lavadeiras, baianas de acarajé, 

vendedoras (outrora fateiras, hoje comerciantes), parteiras, rezadeiras, mães de 

santo. São elas, visíveis, por vezes invisíveis, mais sim mulheres, na alegria do seu 

pensar, na confiança do seu caminhar, na busca e na conquista por um lugar. São 

elas, que fazem as coisas e as histórias acontecerem. A despeito da expressão: ―por 

trás de um grande homem, há sempre uma mulher‖, em Itapuã, controvertendo a 

lógica da ordem estabelecida, posso afirmar que: por trás de uma mulher, há muitas 

histórias e glórias que nem todo homem diz ou pode fazer, pois elas aqui é que são 



 
 

as verdadeiras protagonistas de um tempo que começou e com isso a possibilidade 

de permanecer vivo na memória local. Não se sabe onde nem como, mas que, por 

conta de seus cuidados, zelo, memória e preservação, a história permanece e deve 

ser continuada. A sua perseverança é mais que um traço nessa cultural herança, as 

quais o povo da aldeia itapuãzeira carrega e agrega ao seu dia a dia e lhe faz 

pertencer na virtude de cada novo tempo dentro e por vezes fora da comunidade. 

Assim dito, são relevantes as marcas deixadas nas ruas, nas estruturas das casas, 

nos hábitos, usos e costumes, na culinária, nos cânticos, folguedos, rezas, 

dialogados, na vivência de povos  indígenas, brancos europeus e africanos, os 

quais, fincaram os pés e a alma neste paradisíaco espaço cuja natureza favoreceu 

com seus recursos e são vislumbrados por muita gente que vem  e vai na alegria de 

chegar , se perder e se encontrar.  

A presença de mulheres no cotidiano de festas e movimentos culturais do 

bairro de Itapuã, torna-se um modo de notabiliza-las por ser algo muito marcantes. 

Foi como se fez a fama do lugar por se tratar de uma aldeia de pescadores onde a 

pesca artesanal de xaréu e de baleias foram alguns dos registros históricos que 

trouxeram muitos veranistas e turistas para estas bandas e que contam aventuras e 

desventuras nesse ―mar que não tem tamanho‖ na história do bairro. Todavia 

também denotam a representatividade, a continuidade de um passado construído e 

o legado para outras também mulheres, famosas ou não, mais sim construtoras e 

produtoras de cultura ao longo de muito tempo na vida de Itapuã. 

E é na fala destas mulheres, avós, mães, nas suas lembranças, no cantar 

de todas, que reside a ousadia deste trabalho em traduzir de alguma forma a 

pertença de um local, dum tempo perdido um modo de ver e viver que ficou e que 

não passa.  Acima de tudo, perpassa até o imaginário, É, pois, a motivação maior de 

despertar e aprender com cada novo dia na alegria de muitas vidas, de um sonho. 

Remontar  a memória é reviver, recontar,  reencontrar, seja num ato religioso, num 

presente das águas, numa reza com folhas nativas, numa procissão, num banho das 

águas,. Há o reencontro com  ancestralidade , presente  e constante na realidade 

local. É preciso, então, encarar todas essas possibilidades de entrelaçamento 

dessas ações. Elas ressignificam ,no  contexto, a representação de um modo tão 

peculiar do seu viver. A memória ocupa um lugar importante na forma do conviver, 



 
 

pois ―um povo sem memória é como uma planta sem raiz‖, como já dizia Bob Marley, 

e não podemos deixar de valorizar esse aspecto. 

A partir dessas indagações, desse contato constante com  o povo da 

aldeia, nas atividades diárias , na convivência com os aspectos familiares  em 

detrimento ao exótico, tema do qual Gilberto Velho (2004) assinala, que se subverte 

a cada acontecimento e foco local. Surge dai a necessidade de explorar, conhecer e 

saber  melhor  quem é a nativa e  a itapuãzeira. E dou continuidade ao processo de 

conhecimento a partir da contribuição dessas mulheres que assim conduzem um 

legado histórico e suas vivências que a todo custo relutamos em valorizar e enfatizar 

no seu protagonismo, na manutenção das manifestações da cultura local. 

Sendo assim, a partir do segundo capitulo, tendo a mar por testemunha, 

farei uma abordagem teórica sobre os conceitos de memória, identidade e território, 

aspectos a  sustentar a trajetória do trabalho.  Trago latente as memórias do mar de 

Goli Guerreiro, bem como a identidade nativa da professora Narcimária Luz, que me 

conduzem no mar Atlântico de África ao Brasil Em seguida, dentro do tema 

territorialidade, trago os relatos da escritora Tânia Gandon que em muito andou por 

estas praias desde pequena, contribui sobremaneira com a sua trajetória de 

caminhos então seguidos nesta outrora aldeia de pescadores e que hoje já 

ultrapassam as fronteiras do país. Itapuã será apresentando, com seus dados 

históricos, com o viés na ancestralidade, os povos inaugurais e outros povos que 

constituíram a sua história.  Neste texto usarei a expressão povos inaugurais 

referindo-me aos indigenas na perspectiva da Professora Narcimária Luz em 

detrimento a termos como autóctones, aborígenes. A grafia ITAPUÃ, será também 

utilizada na perspectiva desta mesma autora.  O terceiro capitulo é dedicado ao 

protagonismo feminino de forma ampla, explorando as múltiplas acepções, a sua 

memória, bem como a ancestralidade em todas as suas nuances e oralidades, 

dialogando passado e presente do imaginário feminino, tendo as nativas 

itapuãzeiras (e suas origens afro-indigena-brasileira) como principal vetor de 

informações. Neste aspecto, busco através da ancestralidades afro-indigena-

brasielira , em dialogo passado-presente, as efetivas contribuições legadas ao longo 

do tempo trazendo exemplos utilizados nos dias atuais.. Ai, as vozes de Michelle 

Perrot, Sueli Carneiro e Marcelino surgem como suporte para auxiliar na condução 

deste protagonismo.   O quarto capitulo finaliza o trabalho, abrindo as possibilidades 



 
 

para os testemunhos e histórias de pertencimento, a trajetória na comunidade na 

voz dessas mulheres, assim como os aspectos sociais, religiosos, a sua  relação  ao 

mar e as coisas da terra. Também a Itapuã de ontem e hoje, diante de uma 

sociedade globalizada e a forma como elas conduzem o legado cultural ao qual 

estão sendo descritas. São as vozes das mulheres que têm a vez de se mostrar por 

inteiro nesta narrativa. Essas falas traduzem de forma capital a relevância destas 

mulheres. Como já dissera no inicio deste texto, são elas que legitimam a minha 

escrita diante das pesquisas realizadas até então. São elas que comprovam minhas 

teorias, são elas, que, com a condução de seu legado, cada uma a seu tempo, 

dialogam com os teóricos aqui citados e fazem de suas falas histórias vivas  no 

cotidiano desta aldeia que ainda é  carinhosamente chamada de  paraíso na terra.  

Por fim, é importante ressaltar a relevância das leis 10.639/03 e 

11.645/08, para execução desta então Dissertação de Mestrado.  As referidas leis 

que obrigam as instituições escolares de ensino público e privado a ministrarem a 

história e culturas africanas e indígenas foram os maiores incentivos para minhas 

pesquisas se iniciaram em 2005. Através delas, foi possível a organização de um 

acervo que inclui livros, CDs, DVDs, periódicos, revistas, vestuários, bem como a 

elaboração de projetos , exposições, criação de catálogos, os quais pretendo dar 

prosseguimento e introduzir nos institutos educacionais e culturais, a principio de 

Itapuã, assim como formação de um grupo de pesquisadores a nível de ensino 

médio garantindo a continuidade destas tradições  e seu legado na memória da 

comunidade local. 

 

2. O MAR, MISTERIOSO MAR   

2.1 PARTINDO PARA CONHECER AS HISTÓRIAS 

―Eu sou o mar de Itapuã, Eu sou as areias de Itapuã.. Eu sou a lagoa do 
Abaeté, Eu sou as outras lagoas que já morreram , Eu sou tudo em 
Itapuã...Aqui é o meu pedacinho de céu” 

5
  

 

                                                             
5
 Declaração de Dona Francisquinha (Francisca Lisboa) Conhecida ―Irmã Dulce de itapuã‖, 

Enfermeira por devoção, quem organizava os eventos na  comunidade de Itapuã em uma entrevista 
concedida no programa  de rádio em 1991 –  Retratos da minha memória  



 
 

Com isso Dona Francisquinha (ver Anexo – imagem 01) disse tudo. Há 

nestes versos, certamente, um desejo, uma alegria, uma verdade e acima de tudo, 

uma marca de identidade expressos em suas palavras. Foi muito mais que um 

legado, hoje denotado nas muitas manifestações da comunidade itapuãzeira. 

O dicionário Aurélio Buarque de Holanda define memória, com várias 

características ligadas ao senso e pensamento comum. Sobressai como a 

capacidade de reter idéias, impressões e conhecimentos adquiridos anteriormente. 

Também consta, para realçar os sentimentos de Dona Francisquinha, memória de 

anjo, como excelente, extraordinária. Ainda, como aquilo que serve de lembrança, 

recordação. Contudo, a melhor caracterização para esse contexto reside na 

definição compartilhada de memórias, no plural, quando confirma ser narrações 

históricas escritas por testemunhas presenciais. (Dicionário Aurélio, 1988. P.427). 

Por outro lado o Dicionário Houaiss, inicialmente, abre uma lacuna dizendo que é a 

faculdade de conservar, lembrar  estados de consciência passados , tudo que se 

ache associados aos mesmos, lembrança que alguém deixa de si, quando ausente, 

após a sua morte. (Dicionário Houaiss, 2001, p.1891). Não por acaso, os conceitos 

abstraídos ante muitas definições, cabem amiúde no que ela gostaria de dizer e 

deixou como uma verdadeira ―memória‖ na comunidade local. Graças a ela e seus 

esforços as tradições permanecem vivas na aldeia.  Como ela mesma dissera, cada 

ponto de itapuã, lembra sua passagem, sua mão, seu jeito de ser.  Nesse ponto LE 

GOFF é taxativo: 

O conceito de memória é crucial. A memória, como propriedade de 
conservar certas informações remete-nos em primeiro lugar a um conjunto 
de funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões 
ou informações passadas, ou que ele representa como passadas (LE 
GOFF , 1989, p.419). 

 

A conservação da memória na comunidade itapuãzeira, é mais que um 

sinal de lembrança no tempo, é a manutenção de um passado diante da presente 

modernidade que atravessa o tempo e produz mudanças nem sempre satisfatórias 

para quem nela se encontra.  

Ainda dialogando com as ideia de Le Goff, a memória persiste: 

 
Nas manipulações conscientes ou inconscientes que o interesse, a 
afetividade, o desejo, a inibição, a censura exercem sobre a memória 
individual. Do mesmo modo, a memória coletiva foi posta em jogo de forma 
importante ria luta das forças sociais pelo poder. Tornar-se senhores da 
memória e do esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, 



 
 

dos grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades 
históricas. Os esquecimentos e os silêncios da história são reveladores 
destes mecanismos de manipulação da memória coletiva.  (LE GOFF 1989, 

p.422). 

 

E é por isso que enfatizo em muito a memória destas mulheres, aqui 

representadas como protagonistas de um novo tempo. Fazedoras de histórias e 

continuístas que mesmo sem recursos, mantém vivo esse patrimônio imaterial que 

são estas tradições em detrimento ao ―esquecimento‖ que se tem de manter vivas as 

manifestações possuidoras do caráter formativo de um local. Assim, no entende e 

Pollack que: 

Também, há uma permanente interação entre o vivido e o aprendido, o 
vivido e o transmitido. E essas constatações se plicam a toda forma de 
memória, individual e coletiva, familiar, nacional e de pequenos grupos 
(POLLACK. 1989, p.9).  

 

Teoricamente, há um grande esforço na comunidade itapuãzeira, no tratar 

destas manifestações. Aliás, é preciso que haja maior empenho nesse sentido. 

Fazer com que estas tradições, até mesmo a história do bairro, que pode não ser de 

tamanha importância pra tanto por parte dos ―podres poderes‖, mais sim para a 

comunidade que não valoriza tais manifestações.  A cultura popular em si, é mais 

que uma importante contribuição para o mundo moderno, ela consegue estabelecer 

esse dialogo passado/presente em função de um processo de manutenção dos 

valores, num mundo globalizado e do dito esquecimento, retrato da história. É a 

representação de um legado que muitas vezes se esvai com o mesmo tempo e por 

vezes são sobrepostos por valores que não pertencem à nossa história, a exemplo, 

a mesma globalização  que traz novos vícios, ideias importadas e põe a comunidade 

a olhar sempre pra um futuro por vezes inócuos, esquecendo de um passado que 

em muito significou, principalmente para  os mais velhos. É possível perceber que 

Dona Francisquinha tinha medo do futuro e que as coisas organizadas com o 

objetivo de continuar e se manter por muito tempo fossem assim subvertidas por 

uma onda de modismo que aliena as pessoas e traz vícios danosos para a 

coletividade. Já basta saber das inúmeras dificuldades existentes para se poder 

festejar com o mínimo de recursos. Também, há falta de incentivo, patrocínio 

comercial, somente politico, com interesses eleitoreiros, bem como pouca vontade 

das pessoas em participar. É possível dizer ainda que esse diálogo perpassa a 



 
 

educação como um todo. Não é possível pensar num futuro sem ter e percebido 

como o passado foi importante no decorrer de uma história. 

Por outro lado, é importante perceber e comparar que em tantos lugares 

do mundo, a questão da memória, assim como a ancestralidade, ocupa lugar 

importante na história. Cada povo, a seu tempo, conserva e mantém vivas as suas 

tradições. A riqueza de uma nação reside, também, na sua ancestralidade, nos 

valores que resguardamos dos mais antigos e na velhice, como experiência de vida. 

O que é teoricamente velho serve de lição para a modernidade, como forma de  

valorização do seu passado. Estou falando de patrimônio imaterial, algo mais tênue, 

que envolve emoções, o psicológico, algo passível de uma perda, sem retorno. Por 

isso, a busca na possibilidade de passar a história sempre a frente, mantendo 

pessoas capazes de levar adiante esse legado, como fazem estas mulheres, à custa 

de seu labor e arte em detrimento ao iminente vilipêndio das autoridades.  

Sintetizando o que já foi dito aqui, 

A memória, essa operação coletiva dos acontecimentos e das 
interpretações do passado que se quer salvaguardar, se integra . como 
vimos, em tentativas mais ou menos conscientes de definir e de reforçar 
sentimentos de pertencimento e fronteiras sociais entre coletividades de 
tamanhos diferentes: partidos, sindicatos, igrejas. aldeias. regiões, clãs, 
famílias, nações etc. A referência ao passado serve para manter a coesão 
dos grupos e das instituições que com·põem uma sociedade, para definir 
seu lugar respectivo, sua complementariedade, mas também as oposições 
irredutíveis.(POLLACK, 1989, p10). 

 

Voltando à fala em epígrafe relatada no início deste capitulo, é possível 

rememorar que sua vida sempre foi voltada para a comunidade itapuãzeira. Como 

enfermeira por vocação e devota das tradições herdadas em família, sua identidade 

foi marcada pelo devido pertencimento da vida cultural local. Entre quermesses e 

folguedos, bailes, festas e festejos em todas as atividades locais, ela se notabilizou. 

Em tempo, Thompson já antecipa a finalidade de um pensamento que em 

muito corrobora com essa discussão: 

Reconhecimento‖  é o termo apropriado para descrever o processo de 
afirmação de identidades e reminiscências. O reconhecimento é essencial 
para a sobrevivência  social e emocional: a alienação e a exclusão como 
alternativas podem ser algo psicologicamente devastador(ALISTAIR 
THOMSON, 1997. p 28). 

 

No entanto, para chegar a esse reconhecimento, há um longo processo 

de lutas as quais estas mulheres tem empreendido ao longo de muitos anos.  A 

partir de um legado cultural pré-existente, é possível perceber que a cada dia se 



 
 

torna iminente a busca por esta afirmação através da identidade a qual se remete o 

pensamento de Dona Francisquinha e toda a força identitária a qual ele carrega e 

congregou pelo bem da comunidade. A marca de sua identidade, entre tantas 

diferentes e já definidas, está expressa, principalmente no mar, dos pescadores e 

das ganhadeiras que fizeram dele o seu sustento, seu amar, seu viver. 

Quanto ao termo identidade, é importante informar que  

Sejam individuais, de grupo ou coletivas, essas diferentes identidades 
apontam para um conjunto de valores que permitem a articulação, em torno 
de si, de referências comuns que definiriam o indivíduo, os grupos sociais 
dos quais fazem parte ou um corpo maior, como a sociedade, e a relação 
destes respectivos sujeitos com os outros indivíduos, grupos sociais e 
sociedades. Esse processo se organiza e se completa em torno de uma 
ideia de identificação, que emerge a partir do reconhecimento de valores ou 
características comuns que são partilhadas pelos indivíduos em relação a 
uma mesma origem ou ideias, informam e dão sentido às suas práticas e 
permitem representar a si mesmos e aos outros.[...] esses termos, a 
identidade se dá em relação a um ou a vários referentes, ligando-se à 
unidade e à sua contraposição em relação a outros seres efetivamente 
existentes, criados ou inventados ( SILVA, 2017, p. 9) 
 

Portanto, essa imagem de pertencimento e identidade que fizeram de 

Itapuã ser um ―pedacinho de céu‖ por ela e por muita gente que aqui chegou e 

fincou seu lugar é o que melhor traduz para conceituar o sentimento que cada 

itapuãzeira carrega consigo e é também a marca registrada nesse caminhar. A 

expressão ―o mar é que corre para o rio ou é o rio que corre para o mar ―6 abre um 

diálogo acerca do território e da territorialidade na aldeia itapuãzeira A expressão 

utilizada para o prólogo deste capitulo é mais que uma provocação acerca da 

discussão sobre os limites e a abrangência desse espaço territorial chamado Itapuã. 

Sabe-se que o rio era que definia os limites entre as localidades. Era possível 

perceber através dele onde começava e terminavam as terras pertencentes a este 

ou aquele donatário, Isto se levarmos em conta os tempos das capitanias 

hereditárias, que foi, pelo percurso da história, um divisor de águas na questão do 

progresso e do desenvolvimento do país nos tempos da colonização. A respeito 

disso, segundo os mapas, mais especificamente, a delimitação de Itapuã enquanto 

espaço geográfico, também ganha uma relevância se for discutido a partir de outra 

ótica que é o Turismo, uma questão que também vai buscar uma lógica acerca de 

uma problemática a qual implica muito no modo de vida de uma comunidade, mexe 

muito com o imaginário local e é, acima de tudo, uma questão de cunho social e 
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 Musica  oriunda dos sambas de rodas, de domínio público. 



 
 

econômico, vital e capital para a vida de Itapuã, uma vez que atrelada a ele gira o 

desenvolvimento da comunidade, os serviços, a juventude, o progresso em geral. 

Também, é possível abrir espaços para uma outra questão que vai imbricar 

diretamente nesta divisão territorial em torno de Itapuã que é o pertencimento. 

O MAR é um território.7 E como tal exerce uma influência em toda e 

qualquer situação cuja natureza esteja em questão. É ele que vai nortear toda a 

discussão que gira em torno da vida de Itapuã. É por ele que perpassam as 

histórias, os casos e todo o imaginário que fez e ainda faz a vida dessa aldeia. É por 

ele que passou por muito tempo o sustento de muitas famílias, e ainda passa. É por 

ele que Itapuã fez a sua fama e também por ele que muitas mulheres viajavam entre 

uma e outra pescaria, a esperar pelas redes, a cantarolar cânticos em sua 

homenagem, a caminhar pelas suas praias, a carregar as imagens dos santos e 

assim levar suas oferendas às entidades marinhas e baixar o santo para reverenciar 

a memória de uma festa. É pelo mar onde tudo (re)começar, sempre e não termina.    

No entanto ao se falar de Itapuã, é importante falar da ―força que mora 

nas águas‖. Não só do mar, mais também dos rios, das lagoas que fazem desse 

espaço um território místico, onde o sincretismo religioso é evidenciado. A vida de 

Itapuã é eterna água. Lugares como Cacimba, Gravatá, Baixa do Dendê, Baixa da 

Soronha, Barragem, Olhos D‘água, Colina da Fonte, Saborosa, Lagoa do Urubu, 

Lagoa de Dois Dois, estas 2 últimas remanescentes, nos  remetem às águas doces, 

mais também às lavadeiras, as ganhadeiras, figuras pitorescas e sempre presentes 

no cotidiano itapuãzeiro.  Natural e sem igual, a água não tem substituta e não se 

renova. Segundo as crenças mais antigas o simples ato de abrir a porta logo cedo, 

pela manhã, nas primeiras horas do dia e despachar a porta com três rajadas de 

água, uma para cada lado e outra no centro, pode produzir um efeito imediato de 

desejar um bom dia, bem como ―abrir os caminhos‖ para que o dia seja mais feliz e 

todos os planos e os desejos possam dar certo ou simplesmente ―que Deus nos 

acompanhe neste dia‖. Isso revela a importância que a água tem em toda forma de 

iniciação e com isso relembrar que ela é, sem sombra de dúvida, um elemento de 

ancestralidade que nos acompanha no dia a dia, em nossas ações, num processo 
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 Expressão  cunhada pelo pesquisador, professor Doutor Carlos Eduardo Santana (UNEB/BA) 

fundamentada em seus estudos sobre comunidades quilombola na Bahia 



 
 

de reconstrução identitária, sendo ela doce tanto quanto salgada, figura viva e 

presente no cotidiano do bairro de Itapuã. A água é mostrada como elemento forte  

na vivencia  diária de todo o mundo itapuãzeiro. 

A água se encontra num processo de confluência neste trabalho, no qual  

ousamos  dar continuidade. Ela entra aqui como fator preponderante no que diz 

respeito às tradições, costumes, legados, os quais contribuíram na formação desta 

diáspora africana, reconhecida como a nossa ―terra mãe‖ e aqui ―Pai Brasil‖. A sua 

importância é tamanha, pois para qualquer estudo direcionado nesse campo sempre  

remeterá a uma especificidade que vai fazer dela um veio num percurso de uma 

história de lutas, glórias e inglórias de um passado tão presente na nova construção 

identitária de formação do povo brasileiro . Ao apresentar a reflexão de conclusão da 

disciplina Educação e Desigualdades, ministrada pela docente Delcele 

Mascarenhas8, relatando ―A força que mora n‘água‖, a motivação para a abordagem 

em 2019 foi ressaltar a importância da água como principio norteador de iniciação de 

vários ritos, celebrações, cerimônias nas quais ela é utilizada através de banhos, 

chás, infusões, batismos, perpassando por todas as religiões.  Assim, abre-se mais 

que um diálogo, uma forma de mostrar que ela está sempre viva em toda e qualquer 

situação. Importante lembrar que a água é um recurso natural não renovável e que 

por essa entre outras razões, deve ser preservada, porque diante de tantos abusos, 

ela poderá vir a faltar e ser alvo de muitas contendas mundiais ao longo dessas 

histórias que estamos construindo na pós-modernidade. 

Assim, para dar conta dessa definição do mar como território, faz-se 

necessário estabelecer aqui alguns pontos os quais sobremaneira denotam a sua 

particularidade, a começar pela comunalidade9 que ele exerce, a partir do diálogo 

que ela faz com as religiões, seus princípios, sua ideologia e seus valores. Ao se 

falar Itapuã, essas comunalidades são acentuadas no tratar dos povos aborígenes, 
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 Delcele Mascarenhas – Professora Doutora da UNEB/Ba 

9
 São vínculos comunais, mais ainda, das diversas e múltiplas relações da humanidade com seu 

contexto social e cósmico, no cotidiano alicerçado pela convivência africano-brasileira (LUZ, 2012, 

p.22) 



 
 

africano-brasileira, mais também do europeu. Próximo a esse princípio estaria ela 

ligada a arkhé10: 

A arkhé são princípios inaugurais, o lastro, a base que dá propulsão e força, 
sentido e direção à presença de uma civilização, como também 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, principio, começo. (LUZ apud DIVINO, 2011, p.26).  

Também há o principio ligado à água doce, que como já foi citado, é de 

suma importância como fonte viva de sobrevivência para a população mundial pelo 

seu uso frutos, necessidade de conservação, manutenção do nosso ―planeta água‖, 

a terra, vital para a sobrevivência dos povos. E por último, tão somente a água 

salgada. Sobre ela, não mais nem menos importante, será necessário dedicar um 

capitulo especial, pois trata-se de enfatizar á água como território vivo o qual, tem 

sido  elemento presente e constante  na vida cotidiana da comunidade ora 

reverenciada. 

A nossa história vem de longe. 11O mar foi o começo de tudo. No entanto, 

as histórias que nos foram contadas sobre a vinda dos povos africanos para o Brasil, 

algumas pelos livros, outras através de filmes e documentários, mostravam reis e 

rainhas em seus reinados antes de todo um processo escravista que viria a 

modificar sobremaneira a vida dessa população e o que os aguardaria ao longo de 

toda uma história. Entre as viagens transatlânticas da África para o Brasil durante 

muito tempo até chegar aos dias atuais, pouco se conta de verdade, porém o que se 

sabe é que há muita dor e sofrimento submersos nas águas do mar. Parte dessa 

história ainda se encontra invisibilizada   por  conta  da manutenção de uma politica   

na qual permeia  uma cultura ainda voltada para os valores hegemônicos e 

perpassam  as normas de organização dos órgãos do governo brasileiro em todas 

as esferas sociais do pais, os quais  estão sempre encontrando brechas nas leis 

para mantê-las longe dos focos dos grupos sociais mais interessados nessa 

questão. E por que, então o mar foi o caminho? Foi através do mar que 

aproximadamente 5 milhões de negros africanos foram transportados para o Brasil 
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 Arkhé – é o principio substancial, matéria prima existente em todos os seres, em todas as coisas 

(DIVINO, 2011). 

11
 ―Nossos passos vêm de longe‖= Expressão cunhada por  Jurema Werneck, mulher negra, lésbica, 

nascida no morro, médica, diretora da Anistia Internacional no Brasil e uma das fundadoras da ONG 

Criola organização de mulheres negras no Rio de Janeiro. 



 
 

durante muitos anos e juntamente com os indígenas que aqui já se encontravam, 

mais o branco europeu, se deve a construção étnica do povo brasileiro. 

Muitos questionamentos se faz diante dessa temática. A mais relevante 

seria a que tornou viva uma lembrança dos horrores sofridos ao longo do caminho, 

retratados no poema NAVIO NEGREIRO de Castro Alves, o desvelar dessas 

emoções! 

Stamos em pleno mar‖...do firmamento os astros saltam como 
espumas em ouro...o mar em troca acende as ardentias – constelações do 
liquido tesouro [...] Stamos em pleno mar...Dois infinitos. Ali se exercitam 
num abraço insano. Azuis, dourados, plácidos, sublimes...Qual dos dois  é o 
céu? Qual o oceano? (SOLAZZI, 2013, p.20). 

Este mar que metaforicamente Castro Alves versou em seu poema Navio 

Negreiro, foi o mar que muitos escravizados não viram, não sentiram, não exaltaram, 

não tiveram oportunidade de versejar; foi talvez a morada de muitos corpos negros, 

o receptor  de muitas lagrimas de saudade, solidão, banzo e por isso mesmo se 

tornou, redundantemente, cada vez mais salgado, no sentido de aridez. Suas águas 

eram tão azuis quanto a cor do céu, mas se tornou constante passagem de negros 

que de Reis e Rainhas se tornaram cada vez mais cativos em nova vida nas feituras 

de muitas cidades de nosso país.  O mar também se tornou caminho de fuga de 

muitos que se arvoravam quando tinham oportunidade e fugiram na tentativa de se 

livrar dos trabalhos pesados, dos chicotes, dos acoites, da fome e da sede às quais 

constantemente passaram durante a navegação. Vivendo sob os porões dos navios, 

só sentiam o balançar através das ondas, o cheiro de maresia ou as águas batendo 

em suas costas e sentindo o cheiro do sal impregnado em seus corpos, nus e 

desprotegidos, sedentos de vida, cujos sonhos se desvaneceram pelo mal da 

escravidão a qual foram submetidos.  

Goli Guerreiro (2012) também contribuiu nesta reflexão ao falar dos 

mistérios do mar. Ao destacar que pelo fato do oceano Atlântico banhar uma parte 

da Europa, as Américas e a África, informou que a partir do século 15, nesse imenso 

oceano se desenvolveu um comercio triangular, que durou mais de três séculos, 

reuniu e modificou os continentes. Os navegadores são personagens centrais dessa 

história. Egípcios, fenícios, gregos, chineses, vikings, indonésios trouxeram 

conhecimentos milenares do enfrentamento dos mares. Muitos puderam contar as 

histórias de impérios, de guerras, cidades, mercadores e da escravidão. Observando 



 
 

os astros e os oceanos, construíram grandes embarcações e inventaram 

instrumentos náuticos. Tudo isso contribuiu para que os portugueses se lançassem 

nas águas do Oceano Atlântico conectando Europa, América, África.   Nos seus 

relatos, Goli Guerreiro ainda afirma que,  

O grande trânsito no oceano Atlântico, que conectava diferentes mundos 
culturais, estava centrado no transporte de produtos do tráfico de escravos, 
a mais valiosa das mercadorias. O comercio triangular funcionava assim: Os 
barcos saiam Europa com ferro e armas; na África deixavam essa carga e 
pegavam escravos; esses escravos eram desembarcados na América e 
eram trocados por açúcar e algodão. Essa carga retornava e abastecia a 
Europa. Para realizar o comercio triangular, vários pontos da costa da África 
transformaram-se em fortalezas europeias, onde atracavam os navios e 
faziam-se as trocas (GUERREIRO, 2012, p. 26).  

 

O escambo era a prática mais comum do comércio e se usavam búzios 

como moeda.  Atuavam no tráfico, principalmente, portugueses, ingleses, franceses, 

holandeses, brasileiros, cubanos e africanos do Congo, de Angola, do Benin e da  

Nigéria . Apesar da presença de muitos europeus, o domínio da prática da 

escravidão marítima foi da Inglaterra e de Portugal. A maior parte das pessoas 

traficadas através do Atlântico foi transportada em navios britânicos e portugueses.  

Vários fatos, ao longo do tempo, contribuíram para relevar a importância 

das grandes navegações ante as conquistas de terras e colonização no mundo 

inteiro, 

Na Europa, no século XV, corria a lenda de que o mar era o fim do mundo. 
Como a terra era considerada plana, os navios caíram num abismo profundo. 
O oceano Atlântico era conhecido como o ―mar tenebroso‖, com águas 
povoadas de peixes monstruosos, dragões, serpentes, aves sem pés 
acompanhavam as naus, seres fantásticos acompanhavam os navios. Havia 
ainda os piratas, grandes exploradores do mar, saqueadores de 
embarcações. Os poemas portugueses exaltam os heróis e suas investidas 
pelos mares, a conquista de outros mundos para a formação do império. A 
conversão religiosa cristã na África fazia parte do processo de iniciação dos 
jovens de Portugal, interessados em se tornar nobres, eles prestavam serviço 
nas travessias oceânicas. Nos primeiros tempos das grandes navegações, 
diante do medo do mar tenebroso, era difícil conseguir voluntários para 
compor a tripulação dos navios. Marinheiros eram recrutados à força, mas o 
sonho de enriquecimento fez surgir os aventureiros. Encantados pelo 
desconhecido e pela riqueza surgiram proprietários de embarcações, 
negociantes, desempregados, desvalidos, degredados, todos prontos para 
enfrentar as desventuras dos mar. (GUERREIRO, 2012,  p. 17). 

 

Enquanto a África servia para captura de escravos, o território americano 

servia para instalação de colônias dos europeus. O continente americano foi 



 
 

repartido pelos europeus que ―descobriram‖ as terras. O Brasil tornou-se colônia 

portuguesa. Todo território americano foi ocupado e colonizado por povos europeus 

exploradores dos mares e das riquezas das terras descobertas. O tráfico atravessou 

os séculos XVI, XVII, XVIII e alcançou o século XIX. Foram milhões de pessoas 

sequestradas pelos europeus na África e levadas para trabalhar nas Américas. No 

inicio do século XIX, os ingleses foram os primeiros a decidir por fim ao tráfico, em 

1807, e foram seguidos por franceses, que passaram a traficar no oceano Indico. A 

partir dai, Portugal tornou-se absoluto no oceano Atlântico como traficante de 

escravos. O Brasil, desde o inicio do tráfico, foi o principal destino. Estima-se que o 

país tenha recebido um terço de todos os africanos trazidos para a América. Quanto 

aos indígenas, aqui já instalados, ante a colonização imperante, segundo os relatos 

de Risério, teriam seu modo de vida social erradicado, assim como a abolição de 

sua organização simbólica de experiência humana (RISERIO, 2004). 

Segundo relata Agostini (2008),  

O desenvolvimento do capitalismo  na Europa levou países deste continente 
a conquistarem outras regiões do planeta, colonizando-as explorando-as 
para enriquecimento próprio. O domínio foi imposto e mantido à força sobre 
os povos colonizados e sobre para os que foram para essas terras tentar 
uma nova vida. Esses povos foram submetidos à miséria, já que a maior 
parte  do fruto de seu trabalho ira para a metrópole. Quando as colônias se 
tornaram independentes, tiveram de começar com uma economia pouco 
desenvolvida, um povo muito pobre, uma elite muito rica e imensas 
desigualdades sociais e culturais (AGOSTINI, 2008, p. 17).  

 

E continua, asseverando que: 

A colonização foi fruto das necessidades estruturais (organização politica, 
econômica e social de um país em um período determinado) e conjunturais 
na Europa, que buscou seu caminho para poder crescer. Isso deixou 
profundas marcas na história de cada ex-colônia (AGOSTINI, 2008, p. 17). 

 

 O resultado deste processo foi a chamada herança colonial, processo 

pelo qual muitas colônias ao se tornarem independentes passaram por inúmeras 

dificuldades em busca de desenvolvimento e crescimento de sua economia e 

riqueza. Havia desigualdade social, muitos pobres e poucos ricos.  Quando a Europa 

começou a caminhada para se tornar o continente mais rico. do planeta, não tinha 

nem de longe o povo mais culto da Terra; nesse período, Os árabes e os chineses 



 
 

possuíam uma civilização muito mais rica e culturalmente mais complexa que a 

europeia. 

Agostini (2008) ainda acrescenta que  

Nossa produção era exclusivamente voltada para o mercado externo. Os produtos 

manufaturados eram importados de Portugal. Por lei, só podíamos fazer comercio com os 

portugueses, com mais ninguém. É o famoso Pacto Colonial. A demora da Inglaterra em iniciar a 

colonização deve-se, entre  outros, ao fato  de que não possuía recursos suficientes  para financiar 

um processo colonizador como Portugal fizera com o Brasil. E foi assim porque, durante os séculos 

XV e XVI, a Inglaterra viveu profundas lutas internas – religiosas e políticas – para manter um poder 

centralizado. Já no século XVII, conheceu revoluções, além das guerras para obter o predomínio dos 

mares. Por isso o Agostini acrescenta que esta é uma forma de ―justificar‖ a origem da 

escravidão, como é o caso de Portugal, que queria montar um sistema produtivo na 

colônia Brasil. Diz-se que o crescimento da lavoura da cana –de - açúcar estava 

exigindo cada vez mais mão-de-obra, Os indígenas, povos autóctones já dominados  

e catequizados pelos  então colonizadores , foram os primeiros povos escravizados 

a executar os trabalhos de plantio desta nova cultura em suas já perdidas terras. Por 

isso os colonizadores portugueses trouxeram os negros para trabalhar como 

escravos. Segundo Agostini (2008), os portugueses, que possuíam uma técnica da 

cultura da cana-de-açúcar apreendida nas Ilhas dos Açores, reconheceram as boas 

condições de solo da região em torno de Salvador; puseram-se, então, a praticar ai 

essa cultura.  

 

A considerar a escravidão como um processo de (des) valorização do 

povo negro, era preciso levar em conta que:  

Governo inglês só pôde agir na sua colônia depois da metade do século 
XVIII, época em que o Brasil vivia o auge da exploração do ouro em Minas 
Gerais. Quando a Inglaterra resolveu fazer como Portugal e Espanha e 
exercer o controle maior sobre os negócios na colônia, por volta de 1760, 
era tarde( AGOSTINI, 2008 p 17-18). 

O Estado português era católico, bem como a maioria da população. Seria 
constrangedor, portanto, escravizar outros seres humanos sem uma 
justificativa moral e religiosa pertinente. Esta justificativa foi encontrada 
apelando-se para o fato de que os negros não eram cristãos, e, ainda, eram 
―inferiores‖ aos europeus e, portanto, deveriam ter a proteção dos povos 
mais adiantados, no caso, os colonizadores brancos portugueses. O fato 
dos negros africanos não serem cristãos – e também porque muitos 
seguiam o islamismo como religião – pesou como desculpa para sua 
escravização, pois para a Igreja Católica as crenças religiosas dos negros 
africanos, como foi o caso dos indígenas brasileiros, eram consideradas não 
religiões, mas rituais bárbaros e selvagens, que deveriam ser eliminados 
para salvação da alma dos seus praticantes. Havia entre eles, os negros, 



 
 

muçulmanos os quais eram considerados hereges por seguirem uma falsa 
religião (AGOSTINI, 2008, p. 40). 

 

No século XIX, a Inglaterra tornou-se a maior potência econômica do 

planeta graças à Revolução Industrial. As guerras napoleônicas e a necessidade de 

expandir o mercado internacional, para manter o crescimento econômico da Ilha, 

fizeram a Inglaterra tornar-se defensora do fim do trabalho escravo nas colônias 

americanas, apesar de ter tido um grande lucro com o tráfico negreiro enquanto foi a 

metrópole das 13 colônias norte-americanas. Essa mudança resultou na pressão 

inglesa contra o tráfico negreiro no Brasil, que foi abolido oficialmente em 1850. 

 

Também chamado de Fluxo e Refluxo (Verger, 2002), este vai e vem 

sobre o Atlântico, nutriu a tradição religiosa e, por consequência, assegurou a 

manutenção de informações políticas e culturais entre África e Bahia, através do 

Golfo do Benin, de quem nos falou Pierre Verger, ocorrido por meio do transporte de 

pessoas. Durante a escravidão, o tráfico transatlântico de escravos teceu sua teia de 

conexões entre as duas bordas do Atlântico um verdadeiro e complexo território  de 

terras e de águas pelo qual circularam homens e mulheres, com seus bens, seus 

poderes e seus saberes, segundo relatos  do então professor Ubiratan Castro de 

Araújo. Durante o processo de colonização do Brasil, os africanos foram os povos 

que chegaram posteriormente e da forma como foram ―aportados‖ nestas terras no 

processo de colonização e pela forma como chegaram, eles passaram por muitas 

dores e angústias, em função da mudança brusca para outro modo de vida do qual 

não estavam acostumados. Foram forçados a sair e na condição de escravos, deixar 

suas raízes , tradições, modo de vida, hábitos e costumes para fincarem residência 

num lugar onde nada conheciam e sabiam, mais ainda, contra a sua vontade, seu 

gosto, seu desejo e aceitação... Arrastados, acorrentados, amontoados em ambiente 

hostil, embarcações fétidas e mal divididas, era difícil não ter uma lembrança 

amarga de uma viagem insólita e triste da qual nunca se esqueceriam, e lições que 

guardariam para tantos e tantos legados. E o mar atlântico traduz muito desses 

conhecimentos voltados à navegação os quais são bastante difundidos e traduzidos 

para os dias atuais. Ele ainda é o esteio de uma historia que liga passado, presente 

e um futuro de uma caminhada que muitos dos descendentes pretendem um dia 



 
 

refazer, sem querer reviver os horrores e as dores, mais sim ter a sensação de fazer 

―caminho de volta‖ e se achar em casa...  

 

Na visão de Narcimária Luz, ―o mar nesse cenário será um elo 

transatlântico fundamental entre ―tapuã‖ e os povos milenares de África, que chegam 

arrastados pela ganância europeia‖ (LUZ, 2012 p.67). E ratifica confirmando ser 

esse o grande impulso significativo dado pela tradicional religião africana à 

continuidade dos valores entre o povo nagô12, por exemplo, o qual promoveu a 

dinâmica  de suas atividades, influenciando a vida cotidiana, dando sentido à vida 

em comunidade, e fortalecendo os pilares da cultura (p.69). O fato é que milhares de 

negros vindos de várias partes da África aportaram em terras brasileiras - 

principalmente na Bahia e, como explica o historiador baiano João José Reis. O 

maior número desses escravos pertencia a grupos do tronco linguístico banto da 

África Centro-Ocidental, que inclui as regiões do Congo, Angola e Moçambique. A 

esse respeito, quanto na composição da população local, a Professora Narcimaria 

comenta que os povos africanos compartilharam conhecimentos, sentimentos e, 

emoções comuns, estabelecendo e fortalecendo os vínculos de aliança que 

estruturam as identidades, (p.69).  

 

Dialogando com as informações acima, Risério (2004), salienta que 

No século XVII os escravos começaram a  chegar em massa [...] passaram 
a vir de uma faixa territorial especifica do continente africano, da região de 
Angola e do Congo. Os bantos, foram os primeiros povos a serem 
transportados para Bahia, já no século XVI, confirmando as pesquisas de  
Luiz Viana Filho.[...] Já na segunda metade do século XVIII, o tráfico se 
concentrou em outros pontos daquela área [...] ondas sucessivas de jejes e 
de nagô-iorubás. (RISÉRIO, 2004, p.159-276). 

A historiadora Marina de Mello e Souza, em seu artigo, "Destino impresso 

na cor da pele" (2019), relata que:  

Ao serem arrancados de suas aldeias e transportados pelo continente 
africano rumo às feiras regionais e aos portos costeiros, os escravos de 
diferentes etnias misturaram-se, aprenderam a se comunicar, criaram novos 
laços de sociabilidade que se consolidaram durante os horrores da travessia 
atlântica, e se institucionalizaram no seio da sociedade escravista colonial, à 
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  A expressão nagô referia-se a grupos étnicos de língua ioruba. Chegaram trazendo seus orixás e 
orikis. De fala fon e ioruba, vieram, para, com o tempo, modificar em profundidade a nossa fisionomia 
humana e cultural. Ou ainda, para dar a definição ultima dessa fisionomia. Assim, além do substrato 
ameríndio, da estruturação lusitana e da poderosa presença banto, a Baia de Todos os Santos se 
tornou, também, jeje-nagô (NOME, ANO,p.) 



 
 

qual foram inseridos à força, acabando por encontrar formas de integração 
(SOUZA, 2019)  

Nesse interim, a professora Narcimaria complementa a informação, 
asseverando que 

Iorubás, haussás, baribas, bomos  são alguns dos muitos povos que aqui 
chegaram, desde o século XVII, elas estão estritamente ligadas à história do 
Brasil e, de algum modo, contribuíram fortemente para moldar o país como 
o conhecemos atualmente (LUZ, 2006, p.) 

Os hauças13 também chamados Malês eram povos acostumados com os 

modos de vida ligados ao mar, foram destinados a viver neste vasto litoral, pois 

tinham como hábitos de vida realizar pescarias em alto mar, principalmente de 

baleias.  

Algumas praias de Salvador guardam histórias que nem sempre são 

conhecidas pelos seus moradores. A exemplo, uma enseada antes conhecida como 

praia do Chega Nego, era um dos maiores pontos de chegada de negros trazidos da 

África, servindo para o desembarque clandestino de escravos durante o período em 

que o tráfico oficial era proibido. Os escravos eram depositados numa senzala 

construída á beira da praia até serem comercializados14. Havia pescadores de 

baleia, cujas bases fincadas em um local assim chamado de Praia de Armação, 

devido às características peculiares nos seus costumes e modo de vida, os quais em 

muito conseguiram se adaptar, graças à convivência com os indígenas que aqui se 

encontravam.  Isso fortaleceu em muito a cultura itapuãzeira, antes conhecida como 

aldeia de pescadores, transformada em bairro a partir dos anos 70. Contudo ainda 

permanece até os dias atuais com forma de pesca artesanal, não mais de baleia, a 

qual já se tornou um produto de exportação e exploração turística. Em torno desta 

causa, foram criados projetos, como o de Visitação das Baleias Jubarte de 

apreciação e visitação nas águas marinhas na costa de Itapuã, Arembepe, Jauá, 

especificamente, para que elas sejam então vicejadas. Antes eram pescadas e 

capturadas através de rede, sendo elas de várias formas, como de três malhos, 

especifica para pescar certo tipo de peixe e a pesca do xaréu, a qual, durante muito 

tempo, foi uma referência importante em Itapuã, segundo pesquisas de Luz (2011).  

Ainda segundo ela, essa pesca,  
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 Haussás era uma expressão talvez derivada do haussá malam, ‗mestre‘, do ioruba imalê, 

‗muculmano‘, ou mais remotamente, de Mali, império da Costa do ouro (RISERIO 2004.p.332) 

14
 Lugar conhecido como Casa de Pedra, situada na orla marítima de Salvador, no bairro da Boca do 

Rio, Av. Otávio Mangabeira, próximo ao restaurante Tropicana e restaurante Yemanja 



 
 

Era organizada com mais de 40 pessoas, cuja rede era meticulosamente 
confeccionada pelos pescadores, suas esposas e filhos, com um  traçado 
de  sofisticada geometria, considerando especificamente o tipo de peixe, 
quantidade, referência, etc (LUZ, 2011 p.169).  

Todavia, as lembranças do mar não ficam só na história, elas estão vivas 

e permanentes na passagem de todo dia e dialogam sempre  passado e presente na 

vida dos povos que aqui chegaram e trouxeram como lembranças algumas 

devoções, crendices ,as quais, já fazem parte de nosso imaginário.   

Ao retomar a discussão sobre ―o mar que não tem tamanho15‖, é possível 

e visível lembrar das criaturas místicas que ele nos traz e faz muito bem em 

recordar , principalmente quanto à questão religiosa as quais os africanos trouxeram 

como bagagem  e que o colonizador não conseguiu lhes tirar.  Durante muito tempo 

e através de vários povos vindos de África, também foram imensuráveis as 

contribuições desses povos com seus legados. No que diz respeito ao mar, 

enquanto elemento de ligação entre África e Brasil, ressaltamos a presença dessa  

divindade poderosa que exerce grande influência para as pessoas, nas tradições e 

sua manutenção em nosso meio, através das casas e dos terreiros de candomblé 

que  para nós se chama Yemonja ou Yemanjá, rainha do mar para a literatura 

moderna. De certo estaria ela que entre as ―criaturas‖ que eram vistas nas 

profundezas do mar pelos então piratas, saqueadores e até mesmo nos navios 

negreiros durante as travessias nos mares do atlântico. Não obstante a isso, o que 

se denomina sincretismo religioso, nada mais é do que uma lembrança, associação 

ou mesmo  um disfarce utilizado pelos negros escravizados como forma de (re) 

existência ao  esconder o culto aos seus ancestrais, associando as qualidades dos 

santos católicos implementados pelos portugueses no processo de catequização. Os 

seus ritos e simbolizações entre tantas das tradições ora legadas, sagradas e hoje 

idolatradas pelos católicos, são concretizadas através das chamadas nossas senhor 

ou santa, a depender do dia da semana e/ ou local onde era cultuada.  Nesse ponto, 

Risério (2004, p 165) enfatiza o caráter de resistência cultural das religiões negras, 

na diáspora, que foi encontrar na religião, a possibilidade de manter  viva uma 

continuidade, ante o processo de  ―branqueamento espiritual‖. 
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 Canção ―Um mar que não tem tamanho na nossa história‖, de Marcos (bandolim) Oliveira. 



 
 

Ainda nos nossos dias, o mar desperta emoções e canções e muitas 

inspirações para todos os povos.  Exerce um fascínio muito grande para quem os 

admira, mais também, é o detentor de muitos mistérios e segredos incontáveis aos 

olhos e aos ouvidos humanos. A Bahia, por exemplo, reconhecida como diáspora 

africana, detém representatividade quando se fala no quesito canção, música, 

ritmos, danças. São muitas as cantigas de devoção às águas do mar, também pela 

questão da ancestralidade (através do candomblé) exercendo influência nas formas 

de homenagem e musicalidade baiana. Diante da simbologia que traz Yemanjá, 

entre outros orixás, houve a possibilidade de trazer para as ruas, através dos 

Afoxés, um pouco dessa musicalidade. Aqui em Salvador, durante o carnaval ou 

durante as festividades, vários cantos são entoados e isso fez com que de certa 

forma fossem levados, liricamente para outros cantos, outras linguagens, sendo 

feitas assim, arranjos e adequações como pela Orquestra Afro Sinfônica, como por 

cantoras, a exemplo, Virginia Rodrigues, Rita Braz, Ynaicyra, Verônica Dumar, 

Juliana Ribeiro, Clécia Queiroz, estas últimas também pesquisadoras, as quais 

dialogam o religioso com o popular ( profano, como se diz na Bahia), dando um 

aspecto peculiar ao seu cantar, com a introdução de instrumentos de sopro e cordas 

aos sons dos atabaques, numa mistura de ritmos e movimento. Outrossim, 

recentemente, as Ganhadeiras de Itapuã, grupo musical folclórico formado a partir 

das lavadeiras do Abaeté, foram homenageadas através de um samba enredo pela 

Escola de Samba Viradouro , do Rio de janeiro, a qual tornou-se campeã do 

carnaval de 2020. Isso só para mostrar que realmente as águas exercem um 

fascínio imenso em todos os campos da vida artística e cultural. Podemos citar ainda 

Clara Nunes, Clementina de Jesus e recentemente, Alcione, cantoras de samba e 

mulheres negras, que bem souberam fazer fama através de seus cantos fortes por 

inspiração das águas do mar e as águas doces, por extensão, e suas ligações à 

cultura africana.  

Em se tratando de tradições ligadas ao mar, há o que se chama de 

contributo no que diz respeito à troca e ao valor que o mar tem para a vida as 

pessoas, no caso, os pescadores. Em todo 29 de junho de cada ano, São Pedro, 

reconhecido como pai e protetor dos pescadores , segundo os  ritos da igreja 

católica, é reverenciado no seu dia com uma festa cuja característica é ancestral , 

em Itapuã. Incialmente, é realizada a Missa do Anzol, com a entoação de cânticos 

próprios e musicas que embalam as suas pescarias e puxadas de rede, além de 



 
 

músicas do cancioneiro popular ligadas ao mar, misturadas a outros cânticos  

religiosos e do candomblé , cujo ofertório se faz com seus instrumentos de trabalho 

e peixes. Em seguida, a imagem do santo é conduzida num altar pelas principais 

ruas do bairro até a colônia de pescadores e finalizada com uma procissão marítima 

que conduz a sua imagem até a Pedra Piramboca tradicionalmente chamada ―pedra 

que ronca‖ ou ―pedra de ponta‖, até ―pedra que apita‖, segundo os costumes do 

povo Tupinambá, sobre a qual se criou uma polêmica quanto ao verdadeiro 

significado do nome Itapuã. Assim é feita a entrega das oferendas em 

agradecimentos e pedidos de proteção por ele ter permitido que muitos pescadores 

pudessem nas águas do mar ter conseguido seu sustento durante todo o ano e ter 

voltado com vida após cada dia de pescaria. 

 ―Eu vou lançar minha rede para alcançar todos os encantos que eu 

desejar. Me dê um cantinho do mar, Odoyá‖, assim Verônica Dumar16, pede licença 

para entrar nas águas salgadas e saudar  Yemanja. É assim que esta entre outras 

tantas canções populares contribuem para engrandecer a importância do mar para a 

vida e tradição deste bairro, desta cidade. Muitos terreiros de candomblé, ligados às 

nações-tronco jêje,jêje-nago  keto, em determinados dias do ano, mais 

especificamente no dia 2 de fevereiro, dia consagrado a Yemanja, levam suas 

oferendas, entre flores e perfumes, sabonetes , frutos de promessas e ou devoção e 

legado histórico e familiar ,para louvar e saudar aquela que no candomblé é 

chamada a Rainha do mar. Há quem diga que essa festa nasceu em Itapuã e foi 

alvo de muitas contendas entre muitos pescadores. No entanto, hoje, é notoriamente 

conhecida no bairro boêmio do Rio Vermelho, onde, desde o dia primeiro, muitos 

fieis já  formam imensas filas para depositar seus presentes e flores  nos balaios que 

são disponibilizados e depois serão lançados, no dia seguinte, no final da tarde nas 

águas do ar  sob o sol escaldante que sempre se faz presente nesse dia.  

Em tempo, é bom lembrar que neste ano de 2020, a Prefeitura de 

Salvador juntamente com a UNESCO17 reconheceu essa festa como patrimônio 

imaterial, contudo há um capítulo dessa história que credita a Itapuã o começo de 

tudo, ou seja, antes de se tornar uma festa tradicional do bairro do Rio Vermelho, 

pescadores em Itapuã já reverenciavam Yemanjá, e ainda o fazem, mesmo sem o 
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status que ela ganhou para assim ser consagrada, mais sim como uma  festa 

popular , a qual faz parte do calendário nativo itapuãzeiro. 

Todavia, o mar também tem seu lado perverso. Quando nas viagens pelo 

mar do atlântico, muitos ―errantes navegantes‖ perderam suas vidas nos caminhos 

do mar, principalmente os negros então escravizados, vitimas de banzo, fuga, 

saudades, ou mesmo os que morreram por falta de ar, maus tratos, fome, sede e 

seus corpos foram atirados ao mar. Muitas histórias, que são muito mais do que 

histórias de pescador, trouxe à tona episódios de narrativas em que o mar é o 

verdadeiro protagonista de várias ações que se tornaram famosas pelo mundo 

inteiro. Há um ditado que diz: ―mar calmo não faz marinheiro‖ e por conta disso, 

muitas histórias de aventuras se formaram em torno desse imaginário, que só 

estando vivo pra poder contar...   

O cronista baiano Jolivaldo Freitas, no seu livro de crônicas e ―causos‖ 

História da Bahia (2011), no conto ―O dia em que Yemanja se retou‖ (FREITAS, 

2011), narra um episódio em que os pescadores passaram por um longo período de 

fome e seca de peixes porque tentaram ―engabelar‖ a rainha do mar com uma 

grande oferenda de quinquilharias ―coisa que devia ser para sacanear mesmo‖ 

(FREITAS, 2011, p. 144) e como resposta tiveram ―a ressaca da Maré de Março  tão 

danada que a maioria dos barcos virou lenha para fogão [...] Naquele ano os 

pescadores iam para os pesqueiros e não pegavam nada (op. cit)‖. Ele conta ainda 

que, 

Quem salvou a situação foi o estilista Maurício Nonato, que fez um vestido 
de organza, coisa chique muito fashion, jogou na Loca da Sereia e como a 
agradou de pronto; ela acabou com a fome, com a maré alta e os 
pescadores puderam sair com suas embarcações (FREITAS, 2011, p. 144-
145). 

Nesta publicação o autor também conta uma crendice ligada ao ato de 

lançar presentes no mar: ―se o balaio com as oferendas afundar a homenageada 

aceitou e serão tempos de bonança. Se o balaio ficar boiando, será um longo 

período de dificuldades para os pescadores‖(op. cit). 

Segundo os relatos de Manoel Querino,  

É crença entre os pescadores de xaréu que, no ano em que não fazem 
oblações à mãe d‘água, a colheita do popular pescado será insignificante, e 
as redes se partirão (QUERINO, 2010, p.60). 

 



 
 

Por fim, este autor, mesmo sem experiências com o mar, mas com 

subjetividade suficiente para criar, traduziu em seu conto então premiado e 

publicado num festival literário ―O pescador e os segredos do mar‖ (SILVA, 2015) um 

pouco dessa (des) crença que muitos pescadores tem ao se preparar para uma 

pescaria. É um verdadeiro ritual: 

ele andara até a beira da praia, pensativo, sensato, calmo, olhou pro céu, 
levantou as mãos ao tempo, percebeu de onde batia o vento e só, ainda só, 
viu-se diante de um dilema, sempre meditava nesse momento... (SILVA, 
2015, p. 73) 

Também relata que ―todo aquele (pescador) que conta os segredos do 

mar não volta pra casa [....] A sereia é um dos grandes segredos do mar‖[...] 

Mistério!!!‖ (SILVA, 2015, p.73). 

 

É possível perceber e saber que os pescadores levam uma grande 

vantagem neste aspecto, pois suas vivências entre idas e vindas têm muito a 

contar... E no cantar de  Marisa Monte, ‖o mar, misterioso mar ―, revela um 

ensinamento de um saber  devido à grande  inconstância que esse espaço de vida 

nos traz. E logo o mar, o qual, por ironia, fez o caminhar de uma civilização à outra, 

num percurso que faz a cultura ir e voltar numa assimetria constante de gente muito 

parecida com a gente e gente de todo lugar e de um outro  tempo que não é agora. 

 

Este cenário reflete a vida e trajetória de Itapuã, uma  aldeia de 

pescadores  que com o passar do tempo foi transformada em bairro residencial, 

passando a ter varias outras denominações, entre  elas, de aldeia dos franceses, 

visto através do Tratado Descritivo do Brasil de Gabriel Soares de Souza, quando 

falava dos ―cruzamentos entre índios e franceses, já no inicio do século XVI‖ , em 

diálogo com os escritos de Artur Neiva.  
Retomo a referência constante ao traçado de Gilberto Velho (2004), 

quando no dialogo entre o familiar e o exótico. Nesta perspectiva, dizer que a vida 

de Itapuã sempre girou em torno do modo gregário. Se ―o mar estava pra peixe‖, era 

do mar que se vivia. Pelo fato de ser uma aldeia de pescadores, era do mar que 

vinha o sustento de muitas famílias aqui residentes. Quanto a isso, parte integrante 

do imaginário local sobre essa Itapuã de outrora, seus mistérios , que com o tempo 

evoluiu, tronou-se bairro residencial e na magia de muitas misturas de suor de 

indígenas, brancos e negros, se fez para ser o que hoje é: uma (aldeia) Itapuã de 



 
 

sol, de céu, de mar, de muitas histórias pra ser ouvir e se encantar e um grande 

legado para a comunidade preservar. Há, por fim, e tão importante quanto todas as 

visões acima forneceram, recorrer agora a importância desse imenso mar a sua 

territorialidade. Segundo os relatos de Santos, ao afirmar que:  

Assim, o território pode ser considerado como delimitado, construído e 
desconstruído por relações de poder que envolvem uma gama muito grande 
de atores que territorializam suas ações com o passar do tempo. No 
entanto, a delimitação pode não ocorrer de maneira precisa, pode ser 
irregular e mudar historicamente, bem como acontecer uma diversificação 
das relações sociais num jogo de poder cada vez mais complexo. 
(SANTOS, 2008)  

                              

2.2 OCUPANDO O TERRITORIO ITAPUAZEIRO 

 

Inicialmente Itapuã foi ocupada pelos índios tupinambás, formando vários 

aldeamentos em suas viagens em torno do litoral brasileiro, como já foi dito, há 

cerca de 10 mil anos, nos relatos de LUZ (2012. P.47), sendo seus primeiros 

habitantes. Estas terras, assim definidas, quando sob o jugo do colonizador  

português, entre outros povos, através das capitanias hereditárias, e posteriormente 

transformada em freguesia, tem um histórico de fatos que demarcam as suas 

limitações , quase que geograficamente definidas. Mais uma vez Tânia Gandon 

(2018), em suas pesquisas enfatiza que,  

É difícil precisar antigos limites comunais entre essas aglomerações  tal a 
maneira como elas estiveram ligadas umas às outras no correr da história . 
E traz um relato de Cid Teixeira sobre o assunto. ―Embora Itapuã fosse 
normalmente uma dependência  administrativa da cidade do Salvador, era, 
em termos de sua vivência e de sua convivência, uma vila do litoral norte, 
muito mais ligada a Buraquinho, Arembepe, Jaúa, Parafuso, Subauma do 
que a Salvador...msid ligada à Casa da Torre, Praia do Forte...a todo o 
rosário de núcleos populacionais ao longo do litoral norte‖(GANDON, 2018, 
p.48). 

A possibilidade de definir ou delimitar o espaço geográfico no qual a 

aldeia Itapuã se situa é sem dúvida a questão que dialoga e muito com a definição 

de seu território e a da territorialidade (termos aqui já conceituados) e toda a 

geografia de seus limites e suas limitações. O que se sabe ao certo é que, mesmo 

que as limitações eram assim definidas a partir das águas dos rios, ou seja, de um 

lado, a então chamada terceira ponte nas imediações de Patamares, era a fronteira 

que separava Itapuã do centro da cidade. Por outro lado, na altura do Rio Joanes, 

após o bairro de Portão, em Lauro de Freitas, era uma outra saída para o bairro. 



 
 

Outrossim, existia uma definição de que Itapuã se estendia até Arembepe. Esse fato 

se justifica através da oralidade, ainda nos dias atuais, pois esse êxodo ou migração 

interna, sempre ocorreu. Na verdade em ambas as posições. A despeito disso, há 

um movimento cultural conhecido como Marujada, o qual, era historicamente 

comemorado no dia do aniversário de  Dona Francisquinha, no dia 1 de abril , no 

Largo do Jenipapeiro, em Itapuã. Após seu falecimento, foi transferido 

definitivamente para Arembepe, onde se manifesta oportunamente. Porém, há de se 

ressaltar, que acima de tudo, existem os laços fraternos que unem estas 

comunidades. 

Tudo que se pretende, na verdade é, por uma questão de estudos, é 

mesmo ainda dirimir dúvidas quanto à questão de ocupação e dimensão territorial. 

Saber onde começa e termina o bairro de itapuã e de que forma podemos 

estabelecer uma diferenciação a despeito de como os termos território e 

territorialidade perpassam é uma discussão que perpassa o imaginário É alvo para 

estudos posteriores. Quanto a isso, Silva, implementa um  pormenor: 

Salvador, com o crescimento recente da base industrial e dos serviços, 
especialmente os setores ligados à indústria automobilística e ao turismo, 
recreação e lazer, nela mesma se expande e em sua área de influência 
imediata, expande e  diversifica a integração com sua região metropolitana, 
agora bem mais ampla e com tendência a uma maior autonomia relativa das  
partes componentes através de novos mecanismos de descentralização. 
  Essas mudanças passam a ser expressivas no contexto urbano-
regional de todo o Estado, com o crescimento das cidades médias, 
acompanhando as dinâmicas transformações de diversas regiões, com 
destaque para o Extremo Sul, Oeste e Baixo Médio São Francisco (SILVA, 
2003, p. 111). 

Assim, a cidade e a região, implantam de forma dinâmica, novas e 

importantes configurações sobre chamadas desigualdades sócio-econômicas e 

espaciais.  Neste contexto, é comum às pessoas lembrarem que o espaço 

percorrido do centro para Itapuã até o inicio dos anos 70, alçado à categoria de 

bairro, era cerca de 23 quilômetros e durava mais de uma hora. Localizado a 

noroeste de Salvador, era percorrido por via expressa, devido à distancia dos 

grandes centros e ainda assim, como pouco povoamento nessas paragens, apenas 

limitada pelas praias do litoral. Era um paraíso distante, diziam os mais antigos, 

pouco habitado, mesmo dentro da cidade o qual, a partir do processo de ocupação 

se tornou mais próximo. Sobre isso( Gandon2018)  ainda afirma que,  

a  grande extensão de terras conhecida como Itapuã,( freguesia criada  na 
segunda metade do século XX) ao que tudo indica, fazia parte da primitiva 
freguesia de Santo Amaro de Ipitanga ( hoje Lauro de Freitas) 
(GANDON,2018, p. 49)  



 
 

Outrossim, ainda criando polêmica sobre a delimitação de Itapuã, releva-

se a questão da territorialidade, pois era comum, e ainda hoje é , a movimentação 

que existe entre estas comunidades. Uma sempre referencia a outra, principalmente 

no trato cultural. Por outro lado, é também constante entre elas, devido ao traçado 

histórico ao qual pertencem. O que se sabe, ao longo da história, é que esse 

processo de crescimento, povoamento e migração para áreas próximas do litoral, 

indo até pelo menos a Boco do Rio e por outro lado chegando a Arembepe, criou 

uma localidade provinciana, onde a maioria de sua população era indígena. É um 

completo ir e vir de informações que só mesmo serão dirimidas diante do que 

chamamos de comunalidades (LUZ, 2012). Nesse interim, Silva conclui seu capítulo 

com a seguinte definição: 

Salvador, deve ser entendida em nossos dias como um território urbano-
regional que expressa (I) complexas relações entre os três setores da 
sociedade – que resumidamente produzem ( e vivem) , a saber, o setor 
público ( primeiro setor), o setor privado ( segundo setor) e o setor da 
sociedade civil organizada ( terceiro setor) . O objetivo é manter o controle 
social do presente e do futuro da cidade e da região, em sua totalidade – a 
fim de evitar a absoluta liberdade da iniciativa privada que está se tornando 
absoluta - que precisam ser reavaliadas e socialmente  redirecionadas; (II) 
que contém fortes elementos identitários  no cenário nacional e 
internacional, que precisam ser conhecidos e estrategicamente  
preservados e valorizados e (III) que necessita construir  uma organização 
sócio-territorial compatível com a busca de um projeto urbano-regional mais 
justo e eficiente no contexto da globalização.  Com efeito, hoje os territórios 
que estão tendo a capacidade de abrir mais janelas de oportunidades para 
todos os seus habitantes são justamente os que estão conseguindo 
construir socialmente uma muito boa integração entre os três elementos 
citados (SILVA, 2003, p.115). 

Esta dinâmica torna o hoje notabilizado o bairro de Itapuã quando a tônica 

do discurso gira em torno de uma pretensa globalização. A ideia de chama-la ainda 

de aldeia é mais que uma denominação digna de um pertencimento que perpassa o 

meu imaginário. Como apreciador dessa realidade extraordinária, como nos lembra, 

mais uma vez Gilberto Velho, percebo, e é possível ver o quanto em termos de 

modernização o bairro mudou ao longo dos tempos e o quanto ―os podres poderes‖ 

a alijaram do processo de desenvolvimento ao qual ela precisa passar, sob o nome 

de revitalização. Hoje o termo utilizado é requalificação como se tudo aqui 

precisasse ter uma qualidade melhor a despeito do que possa vir, mas que, em vista 

de uma modernização, o bairro ainda está um tanto depreciado no que tange a essa 

valorização. Na pós-modernidade
18
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bairro, ainda assim conservando os costumes de uma vida da uma antiga aldeia de 

pescadores e sua arquitetura, que pouco se modificou com o passar dos tempos. 

Preponderante no cotidiano, mês a mês, mesmo sem muita festividade, realiza e 

revitaliza suas tradições. 

Apesar de não estar plenamente desenvolvido e solidificado enquanto 

bairro residencial, Itapuã já tem seu centro comercial  definido , parece uma aldeia 

bem  estruturada na cidade de Salvador. Ainda assim, conserva um jeito ainda 

tacanho de cidade do interior, uma cidadezinha, como era costume chamar naquela 

época. Por isso é que me refiro a Itapuã como aldeia e gosto desta forma carinhosa 

e que muitas pessoas não entendem. Penso em dar esse aspecto peculiar a um 

espaço no qual me sinto bem, sou reconhecido, respeitado e trato com respeito 

todas as pessoas que encontro. É um lugar com muitas peculiaridades.  A primeira 

delas é de caráter elementar, é que foi uma sociedade constituída a partir do 

elemento MAR. Dele e por ele, ergueu-se a sociedade que sobreviveu e perdura por 

muitos anos. Uma aldeia pobre ante uma cultura de subsistência, foi, ao longo de 

muitos anos, uma comunidade que, formada tipicamente por pescadores Constituiu-

se, ao longo de muitos anos no que hoje é, um berço de histórias que remontam as 

origens de novo Brasil. A pesca de baleias, desde os tempos remotos e mais 

recente pesca de xaréu, entre as tradicionais puxadas de redes,  constituem como 

marcos históricos da comunidade e com o tempo se tornaram as grandes vetoras de 

progresso e expansão populacional do então bairro. Outra, não menos famosa, mais 

que também liga aspectos voltados ao mar, seriam as tradições, motivadas pela 

formação étnica e cultural do bairro, a partir das tradições portuguesas que aqui 

encontraram um terreno fértil, fundindo-se às culturas indígenas e a oralidade das 

negras africanas (muitas delas ligadas à natureza, e mesmo ao mar, como 

procissões marítimas, presentes na água salgadas, também nas águas doces, 

lavagens culturais). Tudo isso, com o tempo, transformou e formou um caldeirão de 

atividades culturais que culminaram com a formação  de  um calendário de festas 

nativas e próprias, ―de janeiro a janeiro‖ ― que só em Itapuã tem pra mostrar‖, 

segundo o falar local. Através dele, é possível conhecer a efervescência que há em 

Itapuã em se tratando de tradições. Contudo, é mais que necessário se falar em 

manutenção desses valores. E é ai que torna-se imprescindível o protagonismo 

feminino, notadamente como fator de  memorização dos costumes, da conservação. 

Oportunamente, Tânia Gandon (2018) ressalta um dado inusitado relativo às 



 
 

itapuãzeiras: ―Elas eram mais ricas que os homens, pois dispunham de dinheiro 

líquido, algo raro num vilarejo de pesca‖. Dona Francisquinha lembrava em suas 

histórias que elas emprestavam dinheiro aos pescadores no inverno, época em que 

o inverno era bravo e o comercio fechava. Com isso, percebe-se que já se constituía 

ai uma relação de independência, sendo que muitas delas sequer tinham marido.  

Pelo imaginário cultural do povo baiano, Salvador tem 365 igrejas, uma 

para cada dia do ano, Itapuã reserva-se o direito de mês a mês ter uma festividade a 

qual provoque, no mínimo a curiosidade do passante, do morador, faça o trânsito 

parar e tenha sempre uma música para marcar o momento de sua apresentação. 

Costumo sempre lembrar que esta aldeia tem o DNA do país, pois por aqui os 

indígenas, como povos inaugurais, após a chegada do branco europeu e em 

seguida a introdução do negro africano produziriam um rico manancial cultural que 

permanece vivo e presente no seu cotidiano. Diante desse cenário que se impõe 

sobre as luzes de um novo século ora iniciado, estamos lançando mão de estudos e 

pesquisas para afirmar a identidade itapuãzeira a partir dessas informações. Sabe-

se, acima de tudo que esta vivência numa sociedade tão próxima ao estilo colonial e 

antiga como a de Itapuã, a perspectiva de traduzir o que a modernidade chama de 

decolonialidade19 se encontra dentro dessa situação. Ademais, para uma sociedade 

como a nossa que ainda valoriza mais o que vem de fora em detrimento de suas 

raízes está fadada cada vez mais a invisibilizar seus valores, suas cultura, seu 

legado com o passar dos tempos. 

No caso de Itapuã, especificamente, é preciso observar e lembrar mais 

uma vez que os traços culturais são marcadamente aspectos ligados a influência 

dos três povos, que juntos, em situações assimétricas contribuíram tão somente com 

valores, mas acima de tudo, como suas crenças, seus ritos, suas histórias e hoje são 

elas que mais traduzem o que ela apresenta e reflete  a comunidade. É sabido, 

porém, que o que mais tem se sobressaído é a cultura eurocêntrica que até os dias 

atuais manifesta seu poder. O fato de se ter um país colonizado, inicialmente por 

portugueses, fez prevalecer por muito e muito tempo o catolicismo e por ele a 

tentativa de escravização de corpos e de almas, e, por fim, a (re)existência por muito 
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e muito tempo a catequese. Por ela, inicialmente, os indígenas, por muito resistir 

quase subverteram a sua cultura, etnia, sobrevivência e os negros africanos, de 

várias matrizes, tiveram no que chamamos hoje sincretismo religioso a melhor forma 

de refugio para sobrevivência de sua cultura, seus valores, sua religião. Estes foram 

mais felizes, porque forjaram para a sociedade da época uma resistência que até os 

dias atuais sobre-existem, contudo ganhando hoje contornos de conflitos sob a  

conotação de intolerância religiosa para os caso em que a rejeição aos seus cultos 

parecem incomodar ao corpo social através das cunhadas religiões neopentecostais 

espalhadas pelo país. Já os indígenas, dizimados nos primeiros anos de 

colonização, quando não assentiram aos ensinamentos do colonizador, foram 

obrigados a fugir, basicamente para o interior, recôncavo e estabelecer ali novos 

hábitos, novos conceitos, novas formas de viver, enquanto que os que 

permaneceram, assimilaram a forma do pensamento colonial e mantiveram, com 

suas forças, a capacidade de poder resistir e sobre-existir.  As tradições que aos 

poucos foram somadas ao elemento negro africano e é hoje a força motriz do corpo 

social ainda pouco notória, mas qualificada nestas terras itapuãzeiras  somadas aos 

traços marcadamente indígenas, são expressos nos  estereótipos  étnicos  e nos 

fenótipos que muito contribuíram na formação desta aldeia. Apelidos como índio, 

caboclo, cabocla, moreno, morena, revelam traduções dessas fusões entre 

indígenas, brancos e negros que ocorreram ao longo da história e representa, só 

relembrando, o DNA de Itapuã, mesmo que muitos não saibam ou não tenham a 

noção dessa característica marcante nas mentes e no corpo social.  

Quanto aos costumes e valores, tradições, estes sim, ainda podem ser, 

percebidos praticamente quando há manifestações de natureza cultural, ou seja, de 

raízes, advinda da formação das raças que aqui se fundiram, expressas nas datas 

presentes no calendário local que ocorrem de janeiro a janeiro em vários pontos da 

comunidade.  Há no entorno da comunidade, uma incontável comunidade de 

terreiros de Candomblés, as quais, notadamente, demarcam espaços pertencentes 

à cultura africana, indiferente aos da cultura indígena, insurgentes e, portanto de 

difícil acesso e participação na vida comunitária local. 

Nessa perspectiva, a verdadeira implementação dos estudos das Leis 

10.639/03, que preconiza  a introdução da cultura e história africana nas escolas 

publicas e particulares do pais, complementada pela adoção da Lei 11.645/08  faz 

com  que a cultura indígena, seria ou será a melhor forma de por assim dizer, iniciar 



 
 

o processo de decolonização ao qual a sociedade atual tanto necessita  para que 

possamos buscar a equidade no fortalecimento da cultura enquanto manifestação 

dos modos de vida de uma população. Tais estudos, visam cristalizar cada vez mais 

a possibilidade de recrudescimento do processo de degradação social denominado 

de racismo e todas as suas formas de aparecimento que por vezes subjugam as 

características das culturas tidas como subalternas , invisibilizadas  em detrimento 

aos valores epistemológicos ainda em voga no cotidiano de nossa sociedade, que 

cada vez mais assume o papel  e as possibilidades  de vivermos e mantermos  

esses valores nas transformações sociais que surgem a partir dessas inserções. 

 

2.3 TRIBOS, ALDEIAS E A CASA GRANDE POVOANDO O LOCAL 

 

―Todo dia era dia de índio‖ (a vez dos índios tupinambá) É um trecho de 

uma musica popular, na qual exaltava os índios, reverberando a condição dos povos 

aqui existentes no país então descoberto.  Serve para mostrar, demostrar ou mesmo 

ratificar que Itapuã (mais ainda pelo seu nome ser de origem indígena) ter um traço 

o qual nos remete à raiz tupinambá, reconhecido como os povos inaugurais, mesmo 

ou muito antes desse tal ―achamento‖ ou  descobrimento a qual o Brasil (antes, terra 

de santa cruz ou terra brasilis foi batizado ) foi definitivamente assim chamado. O 

cantor popular, aqui identificado como Jorge Bem, também acentuava que estes 

índios eram os proprietários felizes das terras brasilis, relacionando à questão do 

pertencimento. Essas palavras parece-nos ser alegres ou alegóricas à primeira vista, 

no entanto assumem o caráter de ironia e figuração, ante ao romantismo o qual os 

indígenas sempre viveram por amor á terra, à natureza e a tudo que ela produzira ao 

longo de muitos anos, antes da chegada do elemento europeu nestas terras 

selvagens. Estes habitantes amavam a liberdade de viver sempre em contato com a 

natureza, explorando tudo que ela poderia dar, sem contudo agredir ou depreciar o 

meio ambiente. Eram tidos como estranhos, indecentes (andavam nus), sem almas, 

preguiçosos, que muito lutaram pela manutenção de seu espaço e valores, e por fim 

foram subjugados, espantados, removidos e demovidos do seu modo de viver e por 

cuidar destas terras brasilis e mais especifica e particularmente de Salvador, uma 

aldeia euro-tupinambá (ALVES. 2008). 

Nos relatos de José de Arimatéa Nogueira Alves (2008)  



 
 

Diversos estudos descrevem a presença de povos nativos no território atual 
de Salvador, bem antes da chegada dos povos ibéricos. É sabido que antes 
dos tupinambá, outros povos (tupi, tupina, tupinae etc) ocuparam o litoral da 
Bahia (ALVES, 2008, p.2). 

 

Destaca-se aqui os fatos de que  se  pactuam histórias, fatos, narrações 

diante da ocupação do território chamado Itapuã. Ainda nos tempos remotos e muito 

antes de ser considerado bairro, é tão somente relevadora a sua importância 

enquanto ponto de partida para o que estamos aqui tentando ratificar que é a origem 

indígena, por muito tempo relegada e/ou não evidenciada nos estudos, tanto quanto 

em publicações até mesmo para conhecimento da comunidade por ser esse 

elemento o diferencial a ser relevado para as futuras gerações.  Confirmei isso 

através um levantamento histórico, revendo autores, anais, mapas, entre outros 

dados, os quais  evidenciaram esta verdade e notadamente servirão de parâmentro 

para futuras inserções e assim valorizar o rico legado dos indígenas nessas terras 

litorâneas  de além ma‖.  

Também, é meu dever, enquanto pesquisador, mais ainda como morador 

da comunidade, evidenciar e promover uma discussão acadêmica diante deste fato, 

mais para deixar claro que a valorização cultural a qual devemos ao indígena como 

legado, passou por um processo de quase destruição, esquecimento e sub-

culturação por parte dos povos colonizadores. Isso pode fornecer material suficiente 

para que se possa, posteriormente reivindicar descendências indígenas na 

comunidade. Há, contudo, uma perversa ―auto-anulação‖ destes então 

descendentes devido a esse ―apagamento de saberes outros‖ durante a construção 

deste evento. Foi uma verdadeira desumanização sofrida pelos indígenas, devido a 

sua perda cultural, a qual muito  se lutou e ainda o faz para prosseguir  viva. Por 

muito tempo se manteve como tal porque forjou o dialogo com a cultura africana. 

Esta teve num conjunto de estratégias cujo legado transparece para sempre  sob o 

nome dito como sincretismo como forma de fugir  ao aparato ideológico imposto 

através do colonialismo. Para eles, os indígenas ocorreram de maneira flagrante, 

perversa e inescrupulosa travestida de catequese a subversão de seus saberes, 

suas subjetividades, suas vidas ante a epistemologia ainda pelo sistema de governo 

da época. Nos dias atuais, tal epistemologia é exercida travestida de invasões de 

terras, transposição de águas, demarcações de terras, entre outras politicas de 

preservação da cultura indígena.  

 



 
 

Ainda é possível perceber que datas simbólicas voltadas à cultura 

indígena não são relevadas e ou evidenciadas, restando apenas o dia 19 de abril, 

Dia do Índio , como data simbólica ainda que imposta ao calendário, mesmo sem a 

sua importância acentuada. Mesmo Projetos voltados para a causa indígena, como 

o Projeto Rondon e mais recentemente a FUNAI, foram iniciativas criadas ao longo 

de anos para subverter a ordem estabelecida. É querer que ao final de toda essa 

explanação, tenhamos os indígenas elevados a qualidade de sujeitos e não objetos, 

como dizia Makota Valdina.( im memoriam). São tentativas de ações perpetradas por 

um sistema que vilipendia suas tradições e saberes, mantendo-os apenas como 

paradigmas de bibliotecas, o qual imerge cada vez mais a sua cultura ao 

distanciamento social ante ao iminente processo de globalização.  Ainda nas 

citações de Jose de Arimateia, 

O território onde está encravado Salvador pertencia totalmente aos 
tupinambá até o começo do século XVI. Como dito, o primeiro 
donatário ao desembarcar nessa terra encontrou uma aldeia 
eurotupinambá. Os tupinambá de Salvador e de outras partes 
confrontaram e reagiram violentamente à presença dos ―brancos‖ 
apesar da presença do português Diogo Álvares, o Caramuru, com 
sua aldeia ―eurotupinambá‖. Quando da chegada de Tomé de Souza, 
em 1549, já estava em curso uma ―colonização acidental‖, usando 
expressão colhida de Guillermo GUICCI (―Viajantes do Maravilhoso 
Novo Mundo‖). João Azevedo Fernandes, por sua vez, fez uma 
recomposição aproximada, de gênero feminino, da cultura tupinambá 
e sobre o que ocorreu na transição ente os séculos XVI e XVII, não 
apenas no recôncavo baiano e na cidade de Salvador (ALVES, 2008,  
p. 3).  
 

Com isso, pode-se dizer que Itapuã, por ter resguardado seu nome cujo 

significado remete à cultura tupinambá, ante a grafias tais como, tapoã, taapoã cujos 

estudos recorrem à história quanto à sua originalidade  indígena, em detrimento de 

outras, então interpretativas como Itapoan ou Itapoã. Tendo, portanto esses 

indígenas como  referência por terem sido os povos inaugurais  destas terras ao 

longo de todo este extenso litoral baiano. Ainda segundo os relatos de Gandon 

(2018), 

A memória deste fato histórico, transmitida de geração em geração é ―que a 
terra é dos índios. As expressões ―filho da terra!‖ e ―filho de índio‖ 
determinam a identidade dos fundadores da aldeia comunitária.  A 
vegetação local é descrita com frutas, espinhos, antes da afirmação de 
plenitude: ―era completa Itapuã‖ E continua,  No começo, há uma praia, que 
dá o  limite da terra , e um porto, aberto à perspectiva do horizonte. O 
terceiro momento da narração trata-se da fundação de uma aldeia: a tarefa 
de roçar matos e espinhos é descrita como ação masculina de 
desfloramento (GANDON, 2018, p.130). 



 
 

Tupinambás, o índio chegou primeiro, são versos do samba enredo que 

movimentam a comunidade itapuãzeira , pela Escola de Samba Unidos de Itapuã20, 

na contemporaneidade que cantam e encantam na certeza  de contar a história na 

mão. Mensagem esta sempre relembrada e reverenciada como marco na cultura 

local. Tânia Gandon ainda assinala em uma outra publicação na qual afirma:  

―as terras desta região (o litoral) eram habitadas originalmente por índios 
tupys que pouco a pouco foram apropriadas pelos portugueses a partir da 
chegada de Tomé de Souza, primeiro Governador Geral do Brasil, cuja 
principal missão foi construir a cidade do Salvador‖.  No chamado ―termo‖ da 
cidade, nas proximidades do local já conhecido como Itapoan, uma parte da 
terra foi destinada à pastos comunais e ao fornecimento de madeira aos 
habitantes da nova urbis. Ao longo da Costa, entre várias sesmarias 
concedidas, sobressaiam as de Garcia d‘Ávila, considerados por alguns como 
―pioneiro‖ do movimento desta região. Concessões de terras foram feitas 
também a religiosas que ai implantaram suas missões‖ (GANDON,1997, 
p.138). 

Dialogando consigo mesma, numa outra publicação, sua narração 

prossegue com a descrição dos primórdios da pesca em Itapuã, que, 

Segundo as técnicas e os costumes indígenas. Desde o início, a vida dessa 
comunidade indígena vai depender do mar. A origem de Itapuã aparece, 
portanto, como intrinsicamente ligada à atividade pesqueira, que consagra a 
identidade local.  A jangada simboliza a cultura indígena que se impõe com 
a criação de ―Itapoã‖. Com a colonização, chegam os primeiros barcos de 
origem europeia,  a pesca da baleia vai marcar a nova etapa na evolução da 
atividade pesqueira desta região. Segundo relatos dos ―moradores mais 
antigos‖, cuja histórias orais demarcam essa narrativa, a fundação de 
Itapuã, o inicio de sua vida econômica e o progressivo desenvolvimento da 
aldeia  acompanham  a evolução da pesca nesta região. (GANDON, 
2018.p.132)  

O que se sabe sobre os índios tupys, marcam os relatos de Thales de 

Azevedo, quando no seu livro O Povoamento da Cidade do Salvador(1969), 

Diz-se de um povo diversificado em numerosos grupos de 
peculiaridades linguísticas e sociais, que tinham as características 
fundamentais da cultura, denominada silval ( Cooper)  ou florestal, 
alguns de cujos traços são a horticultura ou pequena agricultura da 
mandioca, do aipim, batata-doce, milho, amendoim, com o emprego 
da vara-pontiaguda, o uso de venenos na pesca e na caça, o hábito 
do fumo e das bebidas fermentadas, o fabrico duma cerâmica 
perfeita, a construção de casas de complicada estrutura e capazes 
de abrigar um grande numero de pessoas, instrumentos de pedra, 
agrupamentos humanos com um sistema de parentesco em 
metades, prática de couvade ou chôco, religião de fundo teísta e 
animista, com shamanismo e um rica mitologia. Os campos de 
Itapuã , como o entorno da Baia de todos os Santos e seu recôncavo 
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Bandolim de Oliveira, composta em 2014 



 
 

eram historicamente ocupados por levas sucessivas de aldeamentos 
indígenas. (AZEVEDO, 1969, p. 73) 

Em seus estudos, Thales de Azevedo estimava a existência de 10 a 

12.000 tupinambás na região entre os rios Paraguaçu e Tatuapara, no entanto, 

Garcia D‘Ávila havia estabelecido um acordo efêmero com eles na fazenda de 

Itapuã, em que seu casamento com uma índia tupinambá da localidade, a quem deu 

o nome de Francisca Rodrigues, evento que serviu para prolongar a convivência 

pacifica com toda a vizinhança. Assim, tinha a continuidade a miscigenação de 

europeus e indígenas, iniciada por Diogo Alvares e outros europeus, na primeira 

década após o descobrimento.  
 

A primeira impressão dos portugueses sobre os índios é que eram 

criaturas encantadoras, crianças grandes, quase angelicais, contudo fáceis de 

cristianizar e acostumar à vida entre civilizados. Algum tempo depois eram mais 

rigorosos nos seus julgamentos: os naturais pareciam-lhes selvagens, rancorosos, 

sanguinários, antropófagos – a verdade é que os maltratavam muito.  

Darcy Rbeiro relata que os índios vivam, 

 

Aglutinados em tribos com algumas centenas de indivíduos, completavam  
na época da descoberta o grande movimento que, partindo de seu provável 
centro de difusão no alto Amazonas, os dispersou  pelos contornos do 
território brasileiro de modo a cercar o interior, longe do mar , os outros 
grupos indígenas.  Essas informações são corroboradas por ele( RIBEIRO, 
2011, O povo brasileiro. documentário).  

Nessas excursões, os tupys receberam as influências d‘outras etnias, mas 

sobretudo difundiram largamente a sua língua e vários outros traços culturais, 

através de cujos vestígios históricos, etnológicos e arqueológicos diversos 

antropologistas conseguiram traçar as rotas daquela migração e o processo de 

fixação dos elementos básicos de sua cultura. Azevedo (1969. p74) ratifica esse 

pensamento, enfatizando  que tais movimentos, bem como as mortes e a dispersão 

deste povos  modificaram  a sua distribuição nas terras baianas e no resto do Brasil.  

Tal fato vai acentuar em muito os estudos relativos às  diversas características dos 

povos atuais em relação à sua etnicidade, entre outros aspectos. Assim, a 

Professora Narcimária (2012. P43) considera que tais características são contributos 

importantes, hoje para a modernidade. São elaborações produzidas a partir da 

convivência com a natureza as quais produzem a integração que hoje pode ser 



 
 

percebida em itapuã no que diz respeito a territorialidade presente que demarca a 

presença destes povos no cotidiano da comunidade e se manifestam através  da 

linguagens, dos valores, a sua sociabilidade, enfim. 

No processo de estruturação étnico-racial, a contribuição de Arimateia, 

nesse sentido, revela que, 

 

―muitos europeus se ―indianizaram‖, casando com as índias e participando 
dos costumes nativos, e não estou aqui me limitando aos casos bem 
conhecidos de João Ramalho e Diogo Álvares‖ (―De Cunhã à Mameluca‖, 
pg. 217). Somente após meio século de contato eurotupinambá, época 
suficiente para a conformação de duas gerações (segunda metade do 
século XVI) chegaram os povos africanos, escravizados. A partir  esse 
momento são dadas as condições para ampliação da  miscigenação: índio-
descendentes, afroindígenas,a frobrasileiros e mulatos ( ALVES, 2008). 

A seguir, acreditando ser de importante valia a sua contribuição para o 

engrandecimento da história e validação dos conhecimentos até então informados 

através dos livros, registro agora toda a motivação , por assim dizer, que se deu 

para que se fizesse importante narrativa acerca dos relatos de Gabriel Soares de 

Souza sobre o Brasil descoberto de então:  

 

Obrigado de minha curiosidade fiz, por espaço de 17 anos que residi no 
Estado do Brasil, muitas lembranças por escrito do que me pareceu digno de 
notar, as quais tirei a limpo na escola corte em este quaderno emquanto a 
dilação de meus requerimentos me deu para isso lugar; ao que me dispuz 
entendendo convir ao serviço de El-Rei Nosso Senhor, e compadecendo-me 
da pouca noticia que n'estes reinos se tem das grandezas e estranhezas 
d'esta províncía, no que anteparei algumas vezes, movido do conhecimento 
de mim mesmo, e entendendo que as obras que se escrevem tem mais valor 
que o da reputação dos autores d'ellas. « Como minha tenção não fõi 
escrever historia que deleitasse com estylo e boa linguagem, não espero tirar 
louvor d'esta escriptura e breve relação (em que se contém o que pude 
alcançar da cosmographia e descripção d'este Estado), que a V. S. offereço ; 
e me fará mercê aèeita'1-a, como está merecendo a vontade com que a 
offereço: passando pelos desconcertos d'ella, pois' a confiança d'isso me fez 
suave o trabalho e tempo que em a escrever gastei: de cuja substancia se 
podem fazer muitas lembranças á S. M. para que folgue de as ter d'este seu 
Estado, a que V S. faça dar a valia que lhe é devida; para que os moradores 
d'elle roguem a Nosso Senhor guarde a mui illustre pessoa de V. S. e lhe 
accrescente a vida por muitos annos. Em Madrid o Io de Março de 1587.— 
Gabriel Soares de Souza. » (SOUZA, 1587, s/p). 

 

Gabriel Soares de Souza, ao publicar O Tratado Descritivo Do 

Brasil(1587), foi para além da Carta de Pero Vaz de Caminha. Os seus relatos 

traduzem um parecer natural de quem realmente viveu e conviveu por estas terras. 

Detalhes e descrições de aspectos ligados à cultura, o viver, o conviver, os ritos e 

rituais ,como quem pinta um quadro. Neste contexto, trago o recorte relativo aos 



 
 

povos inaugurais, os tupinambás, a quem Gabriel manteve firme proposito, entre 

outras informações, de serem eles os primeiros habitantes destas terras. Para ele, 

os tupinambás, ante outros povos indigenas que por aqui habitavam, são 

reconhecidos como os habitantes destas terras situadas pelo litoral da cidade de 

Salvador. O que nos faz acreditar que nesta parte da cidade, cito a orla que vai da 

antiga ponta do padrão (hoje Farol da Barra, tida como uma das ―portas da cidade‖) 

até Dias D‘Ávila, foram estabelecidos muitos aldeamentos indígenas. As 

designações Aldeia dos Franceses (há relatos de que naus francesas aportaram 

nestas praias procurando estabelecer suas colônias na mesma época em que os 

portugueses) movimentos esses os quais proporcionou muitas guerras e disputas, 

inclusive seguindo a mesma métrica que esses, estabelecendo contatos e criando 

intrigas entre os indígenas. Também criando desavença entre eles e os portugueses 

pela tomada de territórios. A memoria oral registra que esta terra foi chamada de 

alguns dos tantos nomes  antes de ser chamada de Itapuã, inclusive, e finalmente,  

batizada pelos tupinambás, devido a uma pedra existente ao que sabemos hoje, fica 

localizada próxima ao canal ou nas imediações do Farol de Itapuã. Esta pedra é, 

hoje, referencia para o bairro, mais ainda como guia, caminho de passagem, ponto 

final para os canoeiros e pescadores na entrega dos presentes para rainha das 

águas (Yemanjá) nos dia 02 de fevereiro e nas procissões dos pescadores, no dia 

29 de junho (Dia de São Pedro, padroeiro dos Pescadores, segundo a cultura 

católica). Pelos seus relatos, utilizando a linguagem da época, Gabriel Soares de 

Souza (1587) dizia que, 

 

O primeiros povoadores que viveram na Bahia de Todos os Santos e sua 
comarca, segundo as informações que se tem tomado dos índios muito 
antigos,[...] após guerras de conquistas com outras tribos, os Tupinambás 
ficaram senhoriando estas terras, apartando para as bandas do mar ou 
fazendo ―recuar pela terra adentro‖ ( o sertão) outros gentios que aqui 
estavam  e assim foram possuidores destas provincia da Bahia muitos 
annos, fazendo guerra a seus contrários cóm muito esforço, até á vinda dos 
Portuguezes a ella : dos quaes Tupinambás e Tupinaês se tem tomado esta 
informação, em cuja memória andam estas, historias de geração em 
geração. (SOUZA, 1587, s/p) 

 

Também, aliado a essa tradição tupinambá relativa ao  cultivo da terra, é 

sabido que, pelos registros históricos, apenas a mandioca era natural da terra e de 

fácil e constante manipulação desses povos. Ainda se atribui a Gabriel Soares de 

Souza informações sobre as especiarias trazidas pelos portugueses durante a 



 
 

colonização, as quais, os índios, como conhecedores da terra, facilmente fizeram 

prosperar ao longo do tempo.  

Quero acrescentar a essa reflexão um fato ou uma constatação diante de 

minhas leituras sobre essa temática indígena. São aspectos observados através de 

filmes como: 1492 A conquista do paraíso (1991); Kuarup (1989); Terra Selvagem 

(2002); A missão (1986); Vermelho Brasil (2001); (ver em referencias) entre tantos 

outros títulos no qual a cultura indígena é sempre motivação. Essa temática serve 

para discussão em que se tem  oportunidade de ver e refletir sobre o quanto os 

indígenas e  suas descendências sofreram, foram humilhados, bem como passaram 

por todas as formas de torturas ―pelo bem da conversão‖, ou seja, o processo de 

―civilização‖ imposto aos indígenas (tanto quanto ao negros, diga-se de passagem) 

culminou sempre com a evangelização, que para os portugueses (tanto de outras 

―formas‖ para os holandeses, franceses, espanhóis) fazia parte do processo de 

aculturação. Os relatos de Thales de Azevedo, no livro O Povoamento da Cidade 

do Salvador(1969) comprovam essa tese, asseverando que a intenção primordial 

ante às conquistas de outros povos ditos ―inferiores‖, era tão somente a instituição 

do catolicismo, a qual eles consideravam ―uma questão de fé‖. 

Outra situação recorrente nessas narrativas é a questão da selvageria a 

qual se intitulam os indígenas a quem os invasores sempre se referiam como povos 

inferiores. Algo que não é comentado, contudo se encontra no cerne na questão é: 

Todo e qualquer povo que esteve aqui e viu o indígena como único ser existente 

nestas terras, pode ser considerado invasor.  Tinha, entre os objetivos primordiais, 

era, sem sombra de dúvida a conquista da terra. Ao perceber as riquezas naturais 

existentes, essas questões passaram a ser cruciais e valia tudo, morte, 

proclamação, capitanias, disputas entre povos, como ocorreu constantemente entre 

franceses e portugueses, estabelecendo tratados de amizade entre diversas etnias e 

tribos existentes. Os portugueses, ao que me parece, foram os mais preparados 

belicamente para essas conquistas. Foi para a história algo importante a expansão 

dos seus reinos em terras brasileiras e de fato, não mediram esforços para 

assegurar os espaços então ocupados. Por isso, há repetidos episódios em que os 

tupinambás os consideram inimigos mortais, tanto que todo e qualquer estrangeiro 

capturado era considerado português e, portanto submetido ao sacrifício de ser 

literalmente devorado em cerimônia que durava cerca de 09 meses, entre 

aprendizado, alimentação, casamento e morte com honra. Suas partes eram 



 
 

disputadas e repartidas entre os mais nobres. Esse era um ritual típico na cultura 

tupinambá, o qual era realizado não só com os portugueses como com os índios 

tupiniquins, com quem travavam sangrentas e eternas guerras. Eles acreditavam 

que comendo a carne do inimigo se tornavam tão fortes e guerreiros como o morto. 

Os portugueses foram, para os registros históricos, os primeiros povos a 

aportarem no litoral do Brasil, mais também, franceses, holandeses, espanhóis, bem 

como alemães e italianos em menor escala, foram os povos que se habilitaram a  

navegar mares afora na tentativa de conhecer outras terras, empreendendo guerras 

e disputas por espaços, chegando e nominando os acidentes geográficos na medida 

em que ia fazendo as suas descobertas. Quanto a isso, é sabido que o nome Brasil 

foi assim batizado devido a grande quantidade de madeira ―cor de brasa‖ encontrada 

fartamente nestas terras, alvo de briga constante entre portugueses e franceses. 

Contudo, há relatos do etnólogo Darcy Ribeiro, afirmando que antes dos 

portugueses, há escritos atribuídos a uma chamada Ilha Brasil, relatada por alguns 

navegadores por mais de mil anos. Os portugueses, em 1500, pelas suas 

descobertas através das navegações que realizavam, oficializaram em cartório a 

descoberta e reivindicaram para si a propriedade do batismo assim para a 

posteridade. O mesmo autor, ainda assim, reivindica aos indígenas a propriedade 

das terras, mais também a felicidade de ter ―a perder de vista, uma terra em que era 

possível viver, humanamente‖. Aos portugueses, povo mais ligado à corrente 

católica que os demais, essas informações foram levadas ao pé da letra, pois o 

temor de Deus estava acima de qualquer situação. Tanto que o que se tem 

observado é que ao chegar para ratificar suas conquistas, a cruz de cristo era então 

o primeiro símbolo/marco a ser fincado, bem como a celebração ou nominação do 

dia em que acontecia o evento, por exemplo, terra de santa cruz, por ter sido 

chegado exatamente nesse dia, assim como montes, baias. Desta forma, ―Baia de 

todos os Santos‖ como a existente nesta capital, foi descoberta no dia de todos os 

santos, 1º de novembro, e assim sucessivamente. 

Quanto às riquezas encontradas ou disponíveis, além do extenso litoral, 

com terras férteis para diversas plantações, ainda desbravado, releva-se a questão, 

a descoberta de minérios, as plantas medicinais, ouro. Os portugueses, sabedores 

dessas informações, ao chegar com suas esquadras, e diversos profissionais, 

também trouxeram especiarias e plantas diversas, as quais aqui encontraram calor, 

temperatura ideal para seu desenvolvimento, como no caso o côco, a quem muitos 



 
 

atribuem origem brasileira, mas é asiática. A mandioca, esta sim, é um trato antigo 

dos indígenas e tem a sua raiz fincada nestas terras brasilis. 

Outro aspecto atribuído aos povos ditos invasores no processo de 

aculturação, diz-se que os portugueses, entre eles Caramuru, foi que ensinou ao 

índigenas o hábito de dançar de mãos dadas, pois os mesmos só o faziam lado a 

lado e em fila. 

Quanto aos presentes os quais constantemente são citados no processo 

de aproximação entre os invasores ante às ações dos índios, citam-se sempre  

pentes, espelhos, anzóis, linhas, agulhas, bolsas, cintos, além de terços e imagens 

de santos devotos e situações que remetessem ao catolicismo que eram natural 

deles. 

Os padres ocupavam uma posição importante em toda e qualquer 

expedição partindo para as Américas. A ordem dos Jesuítas (portugueses) se 

notabilizou nesse processo, pois eles eram uma espécie de ―neutros‖ nesse diálogo. 

Pois era através deles que havia a possibilidade de apaziguar as relações, fortificar 

a educação e valorizar a evangelização dos povos conquistados. A sua função era 

dominar as almas rebeldes, resgatar as então perdidas e dar a esses povos o valor 

da crença. Isso se deu mais pelo fato de que ao chegarem aqui, eles encontravam 

os habitantes nus, o que para o pensamento da época, era como atentado ao pudor, 

uma heresia. Fato esse que provocou, pelos invasores, a possibilidade de vários 

estupros e seduções às indígenas. A nudez era, pois, para os nativos uma situação 

natural do seu dia a dia. A questão do sexo era então um dado secundário nas 

relações de amizades entre os indígenas. Mas há de se observar que era possível 

precisar a inexistência de relações incestuosas entre eles, mas sim a certeza de que 

entre eles era possível um indígena possuir mais de uma mulher e entender a  

convivência entre elas ser normal. No entanto, a elas não era dado o direito de viver 

na mesma condição. A evangelização era, enfim, a concretização do ato de 

colonização das novas terras. 

A canoa era uma construção de natureza indígena. Aos indígenas era 

dado a sua construção, no entanto, os mesmos não sabiam ou não tinham noção de 

utilização da madeira existente para a construção de navios maiores, o que foi 

ensinado pelos exploradores franceses e principalmente os portugueses. 

Mais uma vez a igreja assume o papel de frente da batalha no processo 

de conquista de um paraíso dentro do próprio país. No épico KUARUP  ( uma 



 
 

cerimônia indígena dos povos tupinambás de valorização e celebração dos 

guerreiros mortos) a insistência do elemento católico foi preponderante , como 

elemento neutro, evangelizador, catequizador, dos ensinamentos dos fundamentos 

da religião católica para o sucesso da missão na perpetuação da ordem e da 

pacificação no estado do Amazonas. 

Atualmente, também muitos povos, missionários, pesquisadores, 

cientistas, etnógrafos, fotógrafos , entre outros profissionais do mundo inteiro, ainda  

se aventuram a conhecer e explorar as terras indígenas em busca de histórias, mais 

também passar e receber ensinamentos  sobre a vida e sobre Deus, devido ao fato 

de serem entes selvagens, entre outros fatos inéditos ou mesmo buscando conteúdo 

para confirmação de suas teses, isto por razão de se dizer que , ainda há terras 

inexploradas no Brasil. 

Há registros de várias epidemias trazidas pelos estrangeiros, no decorrer 

da história, entre elas a varíola, que oportunamente dizimou cerca de 30 mil 

indígenas tupinambás, no ano de 1559, retratado no filme Como Era Gostoso Meu 

Francês (1970). 

A expressão ―existe paraíso na terra‖, refere-se unicamente à ambição 

dos portugueses com seu espirito aventureiro, aliado aos conhecimentos em 

navegação, que assim proporcionou-lhes vastas conquistas ao longo de toda a 

história, em detrimento aos outros povos europeus. ―Diz-se que esses 

conhecimentos náuticos foram então adquiridos através de suas antigas viagens e 

contato com povos gregos e chineses, ainda na antiguidade‖ Em mares nunca 

dantes navegados‖, segundo a sua própria concepção histórica. 

O termo renegado era dado aos índigenas que se aculturavam ao lados 

dos povos aliados, portugueses ou franceses, seja por prisão em processo de 

guerras ou ainda através do contato dos europeus com as mulheres indígenas. 

Através, principalmente do falar, é possível perceber uma certa 

confluência de palavras que se fundem e hoje , mesmo sem a percepção dialógica, 

denotam as marcas das culturas assim convertidas e que conviveram no dia a dia. 

Ressalva-se que o vocabulário indígena, foi assim subvertido com o tempo e quase 

por completo desapareceu do dia a dia da comunidade itapuãzeira. No parecer de 

Jose de Arimatéia (ALVES, 2008), 

 



 
 

A língua de qualquer povo tem um enorme peso cultural, difícil de ser 
mensurado em todas as suas dimensões, pois ajuda ―... à compreensão da 
nossa demografia, da nossa economia histórica, lingüística, histórica, 
literária, cultural e o que mais for nas amplas áreas das chamadas ciências 
sociais‖ [...].Por não estarem grafadas, as línguas dos nossos nativos não 
resistiram ao impacto causado pelo encontro (também confronto) com os 
portugueses. O tupi resistiu um pouco mais pelo fato de que os jesuítas 
resolveram utilizá-lo como língua geral, para o que elaboraram um códice 
lingüístico-tupinambá, utilizado como língua franca até a segunda metade 
do século XVII( ALVES. 2008 p.5). 

 

A professora Yeda Pessoa de Castro (2008), leva em consideração que a 

língua natural de um povo substancia o espaço de sua identidade. Segundo seus 

estudos e publicações, o povo banto, foi quem mais influenciou o nosso falar. Além 

disso, ela, como pesquisadora dos falares africanos, garante  que ―qualquer falante 

de qualquer língua, ao adquirir outra língua, transfere para a língua que aprendeu 

hábitos articulatórios ou hábitos  linguísticos de sua língua materna‖ (Jornal A 

TARDE 02/08/ 2008. Caderno Cultural p. 6-7) . Ela ainda acentua que: 

São palavras portadoras de elementos culturais compartilhados por toda a 
sociedade brasileira, no âmbito da recreação (samba, capoeira), dos 
instrumentos musicais (berimbau, cuica, agogô), da culinária (mocotó, 
moqueca), da religiosidade (candomblé, umbanda), das poéticas orais (os 
tutus, dos acalantos, o tindolelê, das cantigas de roda),  das doenças 
(caxumba)  da flora (dendê, maxixe, jiló),  da fauna (camundongo, minhoca),  
dos usos e costumes (cochilo, muamba), dos ornamentos (miçanga, 
balangandã), das vestes (tanga, sunga) , da habitação (cafofo, moquiço), da 
família (caçula, babá),  do corpo humano (bunda, corcunda, banguela, 
capenga), das relações pessoais de carinho (xodó, dengo, cafuné) dos 
insultos (sacana, lelé),  do mando (bamba, capanga), do comércio 
(quitanda, muamba, maracutaia) (CASTRO, 2012. P. 37). 

A língua do colonizador é acima de tudo, que exerce maior influência, 

ainda na história e o no cotidiano da vida do país. A questão do catolicismo ainda 

influencia o modo de vida das pessoas, bem como o usual falar.  Usamos a língua 

portuguesa e não a língua brasileira, apenas sobreposta por conhecimentos afro-

indigena, aos quais são atribuídos várias significações, gerando por vezes 

desconforto e desentendimento na linguagem e na oratória. 

O vocabulário indígenas denotam basicamente, a linguagem usual, 

cotidiana, acentuada pela identificação de proximidade, ou seja, de características 

ligadas ao pertencimento atribuído ao bem, local ou aspectos pessoal, em si. Algo 

de palpável, ao qual eles atribuem significações. Além de Itapuã, Jaguaripe, 

Paraguassu, temos, Cabula, Massaranduba, Mussurunga, Ondina, Pituba, como 

alguns bairros de Salvador, mais também Taperoá, Taparica, Itaitê, Inhambupe, 



 
 

Itamaraju, Itambé, Tapiramutá, Araci, Andarai, Pujuca, Ilhéos como alguns dos 

municípios da Bahia. Para o dia a dia podemos citar, abacaxi, pipoca, caboclo, 

catapora. Também nomes próprios como Guaraci, Iara, Iracema, Janaina, Jandira, 

Juçara, Maiara, Moacir, Moema, Tainá, Ubirajara, Ubiratã, Cauã, são ainda nomes 

comuns em Itapuã com ascendência indígena, também Pirapuama, como eram 

chamadas as baleias, e Piramboca, pedra sobre a qual foi construído o Farol de 

Itapuã. 

 

3. PROTAGONISMO FEMININO  

 

3.1 SURGE UMA VOZ NA NARRATIVA  

 
É insurgente toda aquela que se revolta contra um poder estabelecido[...]  
toda insurgência é um ato revolucionário[...] Em tempos nos quais parece 
que temos uma revolução não parida, um grito sufocado na garganta, ler 
palavras de luta e doçura estimula-nos, acalenta-nos. Nesse sentido, 
―nossos passos vêm de longe‖ não é um slogan, é a verdade narrada por 
essas mulheres que sempre lutaram. Que disseram o que os outros tinham 
medo de dizer. São vozes potentes, são vozes que foram subalternizadas 
por séculos. São vozes INSURGENTES (SANTANA (Org, 2019, Introdução) 

 

Insurgencia!!??? É bem provocante começar essa discussão falando de 

um terno teoricamente novo, mas que está tão invisível quanto em tantas histórias e 

legados em todo mundo e mais especificamente naquilo em que me ocupo neste 

instante que é falar das memórias de uma (aldeia) Itapuã através dos olhares 

femininos. Imersa entre tantos fatos, os quais, somente vivas através destes relatos 

essas memórias busca dar-lhes, então, a visibilidade necessária e assim contribuir 

para  proporcionar um melhor fluxo desse rico legado que só Itapuã tem, segundo a 

linguagem usual do povo nativo. 

Talvez esse tenha sido o ultimo suspiro dado  por Dona Francisquinha, 

enferma, como nunca o estivera, (prematuramente falecida em 1 de abril de 1991) 

devido a sua vitalidade de menina, demonstrado ao longo de seus 91 anos, quando 

próxima ao seu falecimento E o fez  para que Itapuã toda ouvisse e marcasse 

definitivamente nos anais da história desta aldeia, imersa em histórias e causos, ora 

remontados neste trabalho, na tentativa tênue de que se possa, a partir daí, (re) 

construir um legado cultural como fazem tantos outros estados, países, para que sua 



 
 

cultura não venha a sucumbir diante da ―globalização perversa‖21, temida na 

condução deste novos tempos. 

Estou tentando, não por modismo, é claro que não, vitimismo, nem 

pensar, tomar para mim as dores de uma causa.  Esta ideia carrego comigo há 

muito tempo e, não propositadamente, chega em tempo para uma reflexão mais 

apurada, diante  daquilo ao qual me proponho a discutir. E vou mais além, tenho 

certeza. É apenas uma abertura, uma proposição acerca da importância e relevância 

do papel das mulheres na construção social e manutenção de várias tradições neste 

mundo ora constantemente globalizando. 

Nesse sentido, os versos iniciais recortados a partir da apresentação do 

livro Vozes Insurgentes (2019), surgem mais como motivação para a discussão a 

qual recorro  neste  capitulo . Servem como instrumento de luta e resistência para 

uma porção de mulheres de então, outras vivas, todavia sem voz e vez a quem a 

história muito deve. Sirvo-me deste momento como brado  em nome de uma 

coletividade ávida por uma oportunidade de poder falar e soltar o grito da garganta e 

mostrar que realmente  ainda  há muito o que contar.  

Para apimentar a discussão, recorro a uma citação de autoria de Suely 

Carneiro,(2018) quando questiona: ―Por que a história não poderia iniciar a partir dos 

olhares das mulheres?‖ Ai vamos ver e poder demonstrar a importância de saber 

que as mulheres são parte integrante e ativa na história e é preciso demonstrar  ―a 

parte que lhes cabe neste latifúndio‖. São elas as geradoras da vida, por excelência, 

a elas o devido respeito. Por isso e com isso, a valorização e a denotação desse 

trabalho recai, mais sobre as mulheres, incialmente pela fortaleza que carregam em 

si, na memória, e principalmente na barriga, o peso de um legado, mais também a 

responsabilidade de corroborar com a própria história quando se cercam de 

detalhes. Detalhes esses que fazem a diferença, ao tempo que realçam e dão o 

brilho necessário aos fatos, às narrativas, ao contexto para que tudo possa, então, 

se encaixar. 

Quanto a possibilidade de contar a história de Itapuã, atentei para uma 

perspectiva feminina, a partir de um olhar e das memórias destas mulheres que 
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 Esta é a realidade social da fome, miséria, pobreza, é o alastramento dos males espirituais e 

morais, com os egoísmos, os cinismos, a corrupção. A cada dia o mercado nos deixa mais 

individualistas e competitivos, de modo que fica cada vez mais difícil construir laços de solidariedade 

coletiva. Essa é a globalização como ela realmente é (BURCKHART, 2013, p. 1). 



 
 

viveram e tantas outras que ainda vivem, famosas ou não, pertencentes desta 

cultura, as quais denominei  aqui de nativas itapuãzeiras, e que motivou a  intitular  o 

trabalho de dissertação ora desenvolvido. Assim trago em Michelle Perrot(1989), no  

seu artigo: Práticas da memória feminina uma acepção para  respaldar  minha 

colocação: 

 

No campo da memória, as mulheres são sombras tênues. A narrativa 
histórica tradicional reserva-lhes pouco espaço, justamente na medida em 
que privilegia a cena pública – a política, a guerra ´onde elas pouco 
aparecem.  visão que se tem das mulheres funciona como um indicador: 
elas são consideradas raramente por si mesmas, mas com frequência  
como sintoma de febre ou de abatimento. Assim, os arquivos púbicos , olhar 
de homens sobre homens, calavam as mulheres. ―Seria necessário, 
entretanto, não esquecer as mulheres em meio a todos esses homens que , 
sozinhos, vociferando, clamavam o que tinham feito ou o que sonhavam 
fazer‖[...]. Desse modo, as mulheres, frequentemente, apagam delas 
mesmas as marcas que adquiriram dos passos que deram no mundo, como 
que se deixa-las transparecer fosse uma ofensa à ordem.[...]  A memória 
delas é verbo. Ela está ligada a oralidade das sociedades tradicionais  que 
lhes confiava a missão de narradoras da comunidade aldeã.[...] Na 
rememoração, as mulheres são em suma os porta-vozes da vida privada[...] 
uma certa familiaridade pode vencer as resistências e liberar um desejo 
recalcado de falar de si, com o prazer de ser levada à sério e ser, enfim, 
sujeito da história (PERROT, 1989. p. 1). 

Assim, busco traduzir, na perspectiva destas vozes femininas, mais ou 

menos famosas por si só, porque guardam consigo mais que histórias, fatos, causos 

e tantos casos de vida. Vim aqui relatar  a memória de um tempo, todo seu,  

envolvida em instantes ―fantásticos ou exóticos‖, no cotidiano deste paradisíaco 

lugar, distante de tudo, um novo mundo, uma aldeia, cheia de cantos e encantos, 

gente pobre , humilde, mas que se  tem muito orgulho de pertencer. 

É possível perceber que na formação identitária do Brasil, as marcas 

deixadas pelos povos formadores se entrelaçam resultando neste contributo o qual 

se encontra amplamente resguardado. Tanto pelo traço culinário, quanto o 

linguístico, em se tratando dos indígenas e dos negros africanos, a oralidade tem a 

sua prevalência na formação cultural. Enquanto os povos indígenas foram deixando 

suas marcas através da nominação dada aos locais, como Itapuã, Pituba, Camacari, 

Jeremoado, mandioca, entre outros, formando um glossário o qual se contextualiza 

e se especifica, a cultura africana chegou carregada nos porões dos navios 

tumbeiros e mesmo a convivência de várias etnias negras, não  fizeram perecer, 

mais sim acentuar  o modo de viver, permanente no falar, no cantar, no jeito de 



 
 

andar e  sobremaneira na religião, como já foi dito antes, que se  manteve viva e 

resistente , incutida num sincretismo, que se faz cotidianamente. 

 

3.2 MUITAS VOZES CONSTRUINDO UMA HISTÓRIA ANCESTRAL 

O protagonismo feminino é um tema que é de vasta importância em se 

tratando de resistência, principalmente quanto à sua oralidade. Ai estão 

resguardados os segredos de sua religião, a qual, muitas vezes silenciada e 

esquecida nos livros e nos anais da história, bem como quase ficaram marcadas nos 

registros aqui relatados. São parte de uma entre tantas histórias de resistência 

feminina, as quais, estou possibilitando o acesso em favor da sua ascensão e 

protagonismo A esse respeito, trago como referencial a figura das  mulheres da 

Irmandade da Boa Morte22, as quais , além de tudo, mantém em forma de festa, a 

religiosidade e (re) existência imbuídas de coragem e sabedoria tão característica da 

mulheres africanas de então. Com relação a esse protagonismo feminino na 

comunidade itapuãzeira, o tema é um tanto complexo, porém de fácil entendimento 

para efeito de estudos, haja vista o protagonismo de muitas mulheres, na 

manutenção de suas famílias era exercido através dos tabuleiros. Há nisso, um 

entrelaçamento das culturas formadoras, ou seja, as tradições se mantêm e o 

aprendizado torna-se um legado vivo na cultura familiar. Num primeiro exemplo, 

enfatizo as vendedoras de mingau, onde todo final de semana, na praça do mercado 

ou em algumas portas de casa, principalmente nas manhãs ou nos finais de tarde, 

eram servidos todos os tipos de mingaus, feito pelas velhas senhoras, entre eles, 

carimã, milho e munguzá.  Importante registrar que estas iguarias fazem parte do 

variado cardápio religioso que compreende a cultura africana, no caso aqui, 

consagradas a Oxalá, orixá do candomblé, que tem a permissão de circular pelos 

espaços públicos. Também havia a oferta de bolos diversos. Para o professor e 

Doutor Jaime Sodré, o tabuleiro da baiana funciona como ―um terreiro montado em 

área pública‖. E ainda ratifica que tudo que nele se encontra ―celebra a tradição da 
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 A Irmandade da Boa Morte é uma sociedade formada por mulheres negras descendentes de 

escravas africanas (Rainhas Negras) que preservam tradições e ensinamentos religiosos e culturais 

dos seus ancestrais. Existe em Cachoeira (BA) desde o começo do século XIX. Resistiu com seus 

ensinamentos, preceitos e rituais e obrigações repassados oralmente de mãe para filha. Ativas e 

libertas, mulheres nagôs e suas seguidoras fugiram da perseguição da Igreja Católica e dos senhores 

do poder na Capital que combatiam a organização dos negros e os movimentos de libertação em 

Salvador (VIVER BAHIA,  2007, p 19) 



 
 

degustação, mas tem ali uma comida consagrada aos orixás‖. Com isso, é certo que 

há um tipo de empoderamento exercido por essas mulheres, uma vez que através 

desse processo, elas assumem o sustento bem como a manutenção de muitas 

famílias, como ainda ocorre hoje em vários lugares e em Itapuã não seria diferente. 

Para Sodre, a baiana de acarajé é um símbolo de resistência e empreendedorismo 

presente na vida da cidade. Nisso, Cleidiana Ramos23, é categórica quando diz que 

o tabuleiro de acarajé é ―uma pequena empresa familiar‖. Antigamente as baianas 

de acarajé eram chamadas ―mulheres de tabuleiro‖, segundo os escritos de Cecilia 

Soares, autora do livro Mulheres Negras na Bahia do século XIX. Elas partiam com 

suas gamelas na cabeça, fazendo os pregões de acarajé e abará (comida 

consagrada ao orixá Oxum). Interessante é perceber que o que mais atraia e ainda 

hoje ocorre, já com o advento dos tabuleiros fixos é sem dúvida o cheiro do azeite, 

elemento fundamental para chamar a atenção da freguesia. A relevância para 

registro dessa informação, é que muitas baianas de acarajé são também ―mães‖ ou 

―filhas de santo‖, no candomblé e ainda hoje transmitem essa lição por muitas 

gerações. 

Outro exemplo, ainda remanescente, é de algumas mulheres em Itapuã 

que possuíam ―o dom‖ (ancestral) da cura através das orações, utilizando folhas. 

Acumulavam as funções de parteiras, bem como rezadeiras e/ou benzedeiras, que 

através das folhas ou ervas silvestres, comumente encontradas nos quintais de 

casa, realizavam as curas de diversas doenças por via de uma reza que nem 

sempre se conheciam. Era segredo delas, um verdadeiro mistério. No entanto, eram 

muito eficazes no tratamento de várias enfermidades. Com a modernização e 

mecanização da medicina, essas mulheres foram desparecendo, ficando restritas 

apenas a reza de crianças com inicio de dentição e ou reza de mau-olhado ou o 

trato de uma enfermidade ainda conhecida como espinhela caída. Esse trabalho 

hoje é restrito às mães de santo ou as suas equedes, nos terreiros de candomblé, 

onde é possível a realização de um ritual ou mesmo um banho de folha  executado 

para cura de diversos males. 

Esses casos, por fim, encontram o respaldo na cultura ancestral aqui 

chamada de  Candomblé, que chegou aqui de forma oral e influenciou sobremaneira 

o modo de vida de muitas famílias. A função de Yalorixá, ou mães de santo como se 

                                                             
23  Cleidiana Patricia Costa Ramos – Doutora em Antropologia pela UFBa 



 
 

costuma dizer na cultura popular, revela uma outra forma de protagonismo exercido 

por muitas mulheres e que ainda é prova de resistência ante a cultura machista 

imperante na sociedade através dos tempos e mais ainda nos dias atuais. Pode-se 

dizer que tal situação vai para além do exótico, do cultural, do próprio imaginário 

formado a partir dos valores inda impostos por uma cultura hegemônica diante de 

uma sociedade globalizada, misógina e machista como a brasileira. Partindo-se para 

um universo cósmico menor, que se chama Itapuã, alvo de nossos estudos, é 

possível perceber uma predominância de mulheres, as quais ainda governam com 

sabedoria ancestral incontáveis terreiros de candomblé espalhados no entorno de 

Itapuã. 

Segundo fontes historiográficas soteropolitanas, Iyá ADETÁ, foi a primeira 
sacerdotisa a implantar o axé e o culto aos orixás na Bahia. Como 
sacerdotisa da linhagem Aro, fundou a primeira versão do candomblé 
baiano, conhecido como  Ode Oni Pòpó‖. Junto a ela, IYA NASSÔ, ―foi a 
africana que veio ao Brasil a titulo de comandar o culto que reuniu diversas 
divindades de origem yourubana em um único templo e que mais tarde, se 
tornaria o candomblé. Originária do império de Oyó, foi responsável por 
trazer o culto de Sangô ao Brasil, em meados de 1830‖ (OBÌNRIN, ANO, 
s/d) 

As lições que o candomblé desperta e espalha são imensas.  São traços 

de uma cultura resguardada e transmitida pela (re) existência dos valores ancestrais. 

São lições de empoderamento e resistência notadamente marcadas, principalmente 

quanto à condução delas enquanto mães e orientadoras dos caminhos na 

sociedade, como seguidoras dos preceitos e dos princípios da vida. Mais ainda, no 

que diz respeito ao sincretismo ao qual elas foram obrigadas a recorrer para evitar o 

apagamento total de sua cultura e sua subversão às imposições dos valores 

colonialistas. E é graças  a esse dito sincretismo, que muitas das tradições africanas  

ainda permanecem no imaginário local.  

Lelia Gonzalez (1982) contribuiu, sobremaneira nesta reflexão, quando 

diz que, 

Estamos cansados de saber que , nem na escola, nem nos livros onde 
mandam a gente estudar, não fala da efetiva contribuição das classes 
populares, da mulher, do índio na nossa formação histórica e cultural ( De 
Palmares às escolas de samba, tamos ai‖. (GONZALEZ, 1982, p.X). 

O dia 25 de julho24 marca a comemoração do dia internacional da Mulher 

Negra Latino-americana e Caribenha e também o dia Municipal da Mulher Negra, 
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em Salvador. Mesmo sem as devidas rememorações e lembranças que um data 

histórica assim pode ter, marca um instante em que o protagonismo feminino passa 

a ter a devida importância na história, bem como na vida do país. Neste veio, há um 

alastramento de conquistas reprimidas que o tempo não oportunizou, tais como a 

participação politica, acesso à universidade (principalmente através das Cotas entre 

outras Ações Afirmativas) mercado de trabalho, assim como a internacionalização 

do feminismo negro contra a opressão de gênero e étnico-racial, segundo Vera 

Lúcia Barbosa, Secretária de Promoção da igualdade Racial da Bahia, numa 

entrevista ao Jornal A TARDE, nesta data em 2015, data esta que marca, também, a 

criação da referida Secretaria. 

Outrossim, é possível denotar a esse momento a relevância das lutas de 

muitas mulheres negras e indígenas, que com suas forças ajudaram a formar a 

identidade nacional, bem como forjar lutas em favor de independência do país, nos 

relatos de Marta Rodrigues, militante politica, ex-Vereadora da 

cidade.(ATARDE,25/07/2011, OPINIÃO.A2).  Desta forma, estamos pautando os 

ideais de lutas de Maria Felipa, Dandara, Carolina Maria de Jesus, Luiza Mahin, 

Lelia Gonzalez, Akuatune de Palmares, Beatriz Nascimento, Maria Firmina dos Reis, 

Laudelina Campos de Melo, Mãe Stella de Oxossi, entre tantas outras não famosas , 

contudo importantes que em muito antecederam o protagonismo feminino que ora 

outorgamos, as quais reverberam as conquistas de nossas nativas itapuãzeiras.   

Na atualidade, o termo empreendedorismo define bem os caminhos do 

protagonismo feminino, bem como o legado que muitas mulheres carregam consigo. 

Ao apresentar Negâ Jhô (trançados nos cabelos) Mada Negriff (moda e estética), 

Zica (da Beleza Natural), Carol Barreto (moda e design) como exemplo de mulheres, 

que têm a trajetória pautada na manutenção da ancestralidade aliada a elevação da 

auto-estima da mulher em todos os campos, ante o racismo, a questão de gênero, o 

feminicidio , as desigualdades que mobilizam a luta de classes no nosso país. Se na 

antiguidade, as nativas itapuãzeiras autônomas por natureza sustentavam os 

pescadores em tempos difíceis, hoje, ideias inovadoras traduzem essa nova forma 

de ampliar os espaços de ocupação no mercado de trabalho, com autonomia e 
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sustentabilidade, alcançando representatividade no convívio social. É atuação da 

memória social se constituindo como arma na (re) inclusão da mulher negra na 

modernidade. ―Empreender é coisa de preta‖, destaca Adriana Barbosa, Presidente 

da PretaHub e do Instituto Feira Preta, ligadas a Afrolab 25, cuja meta é promover a 

valorização da identidade negra. Ela destaca que o Afroempreendedorismo, ou 

empreendedorismo negro e seu potencial na alavancagem do país tende a melhorar, 

pois, 

Ao conhecer as histórias de potência da população africana ao chegar no 
Brasil, como essa diáspora contribui e deixou legado. Afinal, veio realezas 
para o Brasil, detentoras de saberes, desing, métodos e sistemas bastante 
refinados. Esse conhecimento histórico atrelado à autoestima, ajuda a 
compreender os anseios de consumo da população negra.(Jornal ATARDE, 
10/junho/2019. Empregos e Soluções. p 4). 

Acredito nessa experiência como forma de diálogo entre o velho e o novo, 

de modo que possa vir a (trans) formar cada vez mais o universo feminino negro 

como um polo de resistência diante de um mundo globalizado. Espaços esses que 

oportunizam um protagonismo mais amplo diante dos constantes desafios ainda 

impostos pela sociedade de consumo, mesmo sabendo serem elas a maioria da 

população, e ainda, muito fora do mercado de trabalho. Importante saber que as 

mulheres negras, enxergam muito mais longe, mais acima de tudo, têm perspectivas 

de saber buscar mais e melhor ainda mais sabendo sobre como esse conhecimento 

histórico influenciou a vida nas comunidades. Cito o fato em que as mulheres, na 

antiguidade, saiam de Itapuã, caminhando léguas pela praia, chegando ao então 

bairro do Cabula para chegar à feira das Sete Portas ou Água de Meninos e vender 

seus produtos, a exemplo peixe muquiado como forma de subsistência. Elas sabiam 

muito bem empreender.  Hoje, podemos dizer que as tentativas de (re) organização 

desses empreendimentos como um todo, tende a denomina-las como ganhadeiras 

da modernidade, a partir da implementação dessas novas ferramentas.  

As mulheres indígenas também possuem uma parcela de contribuição 

nesta causa. Foram elas, as mais sacrificadas, principalmente durante a 

colonização. O fato de andarem nuas, assim como toda a nação indígena aqui 

existente, não escaparam aos olhares dos viajantes portugueses, entre outros povos 

aqui chegados. A exposição de suas partes intimas de forma natural, foram assim 
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exploradas por esses homens, os quais só viam o lado sexual, assim como pelos 

jesuítas, que trataram de vesti-las assegurando ser um pecado para a igreja na 

época. Mais que uma razão para aplicação catequética aos então povos sem alma, 

assim denominados. Contudo, há de se destacar a importância de muitas mulheres, 

quiçá as jokanas26 no contexto. 

Inicialmente relegadas ao papel da maternidade e da alimentação, o 

fabrico das bebidas consumidas por todos na aldeia, a educação e condução dos 

filhos era  a forma como se sobressaiam. Em toda a história dos povos indígenas, 

apenas com o passar do tempo, descobriu-se uma pajé entre eles, condição que 

sempre coube aos homens. No entanto, para a memória ancestral, o sangue dessas 

mulheres ainda jorra em Itapuã. Numa mistura com o homem europeu, de forma 

prematura, através do fenômeno chamado cunhadismo (consistia em dar uma índia 

ou indígena como esposa ao homem branco. Assim que ele a assumisse, 

estabelecia, automaticamente, mil laços que o aparentavam a todos os membros do 

grupo) (RIBEIRO 2011. P.72). Fato esse que realmente transcendeu os costumes. 

Eis que com o passar dos tempos surgem mulheres nativas itapuazeiras que hoje 

contam suas histórias. E essa tímida resistência as investidas dos algozes 

conquistadores foi subvertida por uma coragem para as mulheres dos nossos 

tempo. 

Naquela época, em função das extensas terras aqui existentes, coube às 

mulheres indígenas, além da confecção de cestos e objetos de cerâmica, a fiação de  

redes de algodão,  o manejo e o cultivo das diversas culturas, como  milho, 

mandioca, batata-doce,  aipim, inhame, jerimum, amendoim, mamão, feijão, também  

frutas como o açaí, o  cupuaçu, entre outras. Também eram responsáveis pela 

fabricação de uma bebida feita de caium, consumida diariamente pelos nativos. 

Além disso, é importante ressaltar o conhecimento medicinal que os índios tinham, 

devido ao seu contato e preservação da natureza como amantes e protetores, enfim. 

O interessante é que todo aprendizado desse conhecimento tecnológico e 
econômico é atravessado por narrativas míticas que remontam e 
dramatizam as origens que fazem referencia à necessidade daquele bem 
produzido para a comunalidade e sua importância na estruturação da 
identidade profunda de todo corpo comunal. As narrativas míticas 
constituem a base da educação dos povos inaugurais e presentificam 
linguagens e valores (LUZ 2012, p. 45). 
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Desta forma, é possível perceber que o legado da cultura tupinambá, ou 

indígena, de uma forma geral, na comunidade itapuãzeira, tenha sido ao longo de 

muito tempo o trato da atividade medicinal, o qual se refere às 

rezadeiras/benzedeiras, também parteiras. Uma figura rara num mundo governado 

pela globalização, cuja tecnologia resolve qualquer problema de saúde acessando 

os serviços da internet. Bem verdade que com o passar dos tempos, a mestiçagem 

com a cultura africana em muito potencializou esse processo. Também é sabido 

que, popularmente, que com a ida dos homens para o mar, e às vezes por  longo 

tempo, as mulheres, enraizadas pelos conhecimentos da terra,  realizavam o plantio 

e a colheita em seus recantos, pois, Itapuã nos seus primórdios vivia sob a cultura 

de subsistência através da pequena agricultura e também da pecuária. A prova 

disso é que os negros africanos trazidos como escravos para essa região possuíam 

qualidades para criação de gado.  Os portugueses quando aqui chegaram, pelos 

relatos de Gabriel Soares de Souza (1587), sabendo das qualidades que as terras 

brasilis possuíam, também contribuíram trazendo várias espécies de plantas e 

árvores frutíferas, as quais se adaptaram rapidamente, a exemplo do côco, cuja 

origem é asiática. 

Por outro lado, a identificação que muitas mulheres nativas itapuãzeiras, 

então denominadas mamelucas (também chamada caburé, cabo-verde, cariboca, 

tapuia, cabocla, matuta, caipira, entre os sinônimos registrado por Macedo Soares) 

designam uma outra qualidade à memoria ancestral de itapuã. Destacam-se entre 

outras, Dona Helena e sua irmã, Dona Francisquinha, assim descrita por Edison 

Meireles (1987) como a ―cabocla formosa que se destacava entre as outras nos 

bailes e nas quermesses da aldeia‖. E segundo ele, foi assim que encantou o 

português Manoel Lisboa, com quem permaneceu casada durante toda a sua vida . 

Assim, a formação étnica de Itapuã conta com esse elemento construtor, o qual, 

Segundo o Dicionário do Folclore Brasileiro, de Câmara Cascudo aparece 
de forma popular (sem o l). Considerando que precisar a origem desta 
palavra é questão ainda polêmica, este autor acredita que ela provém do 
tupi  cáaboc (cáa=mato, boc=saído, provindo) . Caboco é definido neste 
dicionário como ― o indígena, o nativo, o natural: mestiço de branco com 
índia; mulato acobreado, com cabelo corrido. Sinônimo oficial de indígena, 
até fins do século XVIII ( GANDON, 1997, p. 146). 

Outrossim, o termo caboclo/cabocla também traz uma outra significação 

no que tange a religiosidade afro-indigena-brasileira. Sua presença é marcante nos 

candomblés da Bahia. São entidades que se incorporam nas cerimônias de transe 



 
 

nos cultos realizados em todo o país. Há quem diga que é uma lembrança/herança 

dos índios aos cultos dos espíritos, na junção com os africanos. Eles são 

considerados protetores no candomblé, assim como são da natureza, que aliás 

funde os elementos ar, fogo, terra e ar que governam os orixás. Contudo, eles 

realmente existem e baixam em mulheres, também nos homens, muitas vezes em 

festas particulares realizadas somente para a sua diversão. A festa de Caboclo. 

 

3.3  ―ORALIDADES‖ NEGRA NA TRADIÇÃO  

 

É contando histórias, nossas próprias histórias, o que nos acontece e o 
sentido que damos ao que nos acontece, que damos a nós próprios uma 
identidade no tempo (LARROSA, ANO, p. X/0 

Quem costumava transitar pelo Gravatá, logo no amanhecer, deve 

lembrar de ter ouvido um solfejo que vinha de uma casa de sopapo bem 

aconchegante no finalzinho da rua. Era Dona Cabocla, que entoava suas histórias 

em forma de canção, em momentos que a memória conduzia a reflexão da vida. 

Essa velha senhora, cujo nome ninguém lembra, recebeu esse apelido devido as 

suas características de cor da pele e seu jeito franco, direto e sincero no tratar com 

as pessoas. Sempre que alguém chamava seu nome, não importava quem fosse,  

respondia com um sorriso. E assim levava a vida.  Dona Cabocla era mais uma entre 

tantas mulheres em Itapuã que sabia e gostava de contar histórias sobre o lugar, 

sobre as tradições e as transformava em música. A característica de sua casa, que 

foi transformada num bar, era as moquecas que ela gostava de fazer e uma boa 

cachaça que gostava de tomar em companhia dos visitantes. Dona Cabocla era um 

dos símbolos da memória da Itapuã de então. Infelizmente, não tive oportunidade de 

sentar junto a ela e poder trazer para esta produção um depoimento vivo de suas 

aventuras. Contudo é importante saber que em qualquer roda de samba que 

acontece em Itapuã, as suas composições são sempre reverberadas, assim como o 

foi o velório do seu corpo , bem como seu enterro, no cemitério de Itapuã: uma 

verdadeira festa pra vida, alegre e feliz como ela sempre o fora.  

O que acabo de relatar acima, visa demonstrar o quanto as oralidades 

ocupa um espaço de histórias e mais histórias que congrega o imaginário da cultura 

itapuãzeira. Ana Mafalda Leite (2012) justifica o uso do termo ―oralidades‖ no plural, 

lembrando que as tradições orais africanas, se configuram em tradições múltiplas, 



 
 

pois diferem de país para país e até mesmo dentro de cada país. E como já foi dito, 

a junção, muitas vezes forçada entre os elementos afro-indigena-europeu, produziu 

várias dessas histórias  conduzidas desde a colonização e hoje são reverberadas 

em torno da cultura que se formou a partir dai. Essas oralidades é o que temos de 

melhor e hoje muitas das tradições local são mantidas e repassadas de mãe pra 

filha através dessas lições, enriquecendo cada vez mais a memória e a educação no 

nosso tempo.  

No nosso contexto histórico, através do titulo então escolhido: contem 

suas histórias, busco reverberar o papel das memórias destas mulheres, nativas 

itapuãzeiras, as quais ora apresento nesta dissertação, revigorando  a importância 

das oralidades como um aspecto primordial no tratar das tradições da vida de Itapuã 

ao longo do tempo. 

Quanto a isso, Jacqueline Leal Laranja Marcelino assegura que:  

As experiências vividas são bastante valorizadas nas tradições orais 
africanas porque criam ensinamentos a serem passados de geração a 
geração e o repertório de formas orais de transmissão de conhecimento é 
bastante diversificado. Nessa perspectiva ensinamentos se processam pela 
música, contação de histórias (contos, lendas ou mitos), ritos, provérbios e 
outras manifestações ( MARCELINO, 2016, p. 84) 

E foi assim que se formou o que podemos chamar, folcloricamente, esta 

―colcha de retalhos‖ na qual a cultura itapuãzeira ora se cristaliza, e evidenciamos 

através desses ensinamentos. 

A autora ainda reforça minhas assertivas contribuindo com seu 

testemunho, assegurando a importância a que tais relatos fortalecem a memória 

cultural local como um legado ainda vivo na comunidade, 

As tradições orais de matrizes africanas apresentam como principal 
característica a transmissão de conhecimento de geração para geração, 
verbalmente, e pelos ensinamentos propiciados pela iniciação pelos mais 
velhos, pela vivência e pela experiência. A palavra falada é reconhecida 
como um elemento místico, capaz de criar ou destruir, que só pode ser 
compreendida em sua totalidade quando se conhecem os fundamentos 
dessas tradições.[...] a fala humana como poder de criação, o compromisso 
com a verdade, a prática de testemunhar o que viu ou viveu, a 
compreensão de que, no universo, tudo fala – tudo é voz que adquiriu corpo 
e forma; a palavra como detentora de valor moral, sagrado e mágico; o fato 
de o material e o espiritual não se dissociarem, dentre outras qualidades 
que distinguem essas tradições(MARCELINO, 2012, p.86). 

Sendo assim, concluo esta parte importante na construção deste trabalho, 

já introduzindo a voz de algumas mulheres , as quais, denotam a importância que as 

oralidades relevam na constituição da narrativa e que , com certeza, serão de 

grande valia para inserção na cultura local para as futuras gerações. 



 
 

4. MEMORIAS NATIVAS  

4.1 HISTORIAS QUE VIEMOS CONTAR 

4.1.1 SUA IDENTIDADE NOS DEFINE  

 

A partir deste momento, abro espaços paras dar vozes às mulheres de 

quem há muito tenho falado e comentado nesta narrativa. As vozes vivas, ainda 

invisíveis às quais os anais da história, a literatura diária local, os livros, os escritos 

dos jornais, até mesmo as pessoas da comunidade foram deixando calar. Foram 

horas de conversa. Deixei que elas botassem pra fora como forma de desabafar um 

clamor que há muito suscitava um instante, para que assim, pudesse conduzir ao 

ponto central de meu propósito: o seu protagonismo diante da história do bairro de 

Itapuã. E como conhecedoras e participantes deste contexto elas se deixaram levar 

pela vaidade do tempo, soltando a voz e com isso mostrando como estão 

conduzindo até então este importante legado como registro primordial para a 

manutenção desta tradição. 

Incialmente vou apresentar duas, entre as condutoras dessa caminhada e 

a seguir, traduzir as falas das suas ―representantes‖, asseverando o caráter da 

condução do legado... 

Inicialmente conversei com DONA NEINHA DE NIÇU( Ver anexo 04) (dia 

06/11/2020) – Batizada Leonice Maria , seu apelido ganhou da avó quando menina . 

Esta senhora, de quase 62 anos, é o legado vivo de Dona Nicu (Ver anexo 02) (uma 

corruptela de Eunice – nome que quase ninguém sabe em itapuã).  Pedagoga, 

professora por devoção, então aposentada, ainda sente em suas veias toda a 

energia para uma atividade laboral, porem, se sustenta na qualidade de  

Coordenadora Pedagógica. Mãe de 2 filhas e avó de Lucca , seu único neto, entre 

os  muitos filhos que educou durante sua vida. É nativa itapuãzeira, filha de 

professora e pai pescador. Desde pequena já assumira as funções de educadora, 

sendo atualmente a detentora da ultima palavra na família, por ser a mais velha, 

mais também por ser seguida por mais três irmãos, que lhe são muito cativos. Ela 

lembra de  DONA NIÇÚ como: ―uma mulher determinada, idealista, sonhadora, aliás, 

tudo que acontecia na vida de mainha sempre se revelara através dos sonhos‖(Dona 

Neinha, 2020). E acrescenta: 

 



 
 

Os sonhos de minha mãe sempre revelaram verdades, sempre traziam 
alegrias e eu cresci vendo tudo isso acontecer. E continua falando: A gente 
morou em várias casas aqui em Itapuã e em todos os lugares ela deixava a 
sua marca. Tinha uma presença forte. Todo mundo chamava ela de 
tapuia( que era uma característica de mulher indígena tupinambá) e tinha 
um jeito incansável no falar, não sossegava enquanto não concluísse o seu 
trabalho. Às vezes eu pensava que só tinha mãe, pois meu pai, mesmo 
sendo uma pessoa presente, deixava, de modo educado, que ela 
conduzisse algumas situações, a exemplo da Lavagem Nativa. Ela costuma 
empenhar seu próprio salário pra fazer a festa e não se detinha com 
desafios. Eu costumava  ouvir minha mãe ficar sem dormir, consumida em 
poder chamar algumas mulheres na comunidade pra manter a festa viva e 
isso me incentivou a manter vivo o desejo dela ( Dona Neinha de Niçu, 
2020). 

Eu comecei a participar ativamente das Festas de Itapuã  desde 2012, 

quando voltei a morar no bairro e fui trabalhar no Lomanto Junior, colégio antigo, 

construído a partir das lutas de conquistas do bairro. Em. 2013 pude realizar minha 

primeira exposição (ver anexos) contanto a história do bairro com as pesquisas que 

estava fazendo. Aproveitei, então pra perguntar o que era, mesmo essa Lavagem 

Nativa. Ela então me respondeu:  

Era um grupo de mulheres empenhadas em preparar a casa para um 
evento religioso, que até os dias atuais consegue conviver em harmonia em 
Itapuã. Que eu saiba, essa é a única lavagem, em que as igrejas 
permanecem abertas durante o rito. As pessoas aprendem a respeitar. O 
processo de lavagem é feito como se fosse uma faxina de uma casa. Todo 
mundo trabalha, todo mundo se diverte, todo mundo se conhece. Há um 
acolhimento de gente por gente, pois todas, durante muito tempo, se 
conheciam pelo apelido e isso nos tornava uma família. Como vivamos 
numa aldeia, havia em comum um parentesco. Cada uma das mulheres 
dava o seu melhor na realização do trabalho e esse laço de fraternidade  
cresceu até os dias atuais. Como já havia falado, a igreja católica sempre foi 
uma parceira nesse processo, pois em nosso grupo,  muitas mulheres 
cultuavam o candomblé em suas casas e terreiros, sem que isso nos 
impedisse. Por outro lado, realizávamos uma LAVAGEM NATIVA, pois o 
fato de ser uma aldeia de pescadores, o entorno era cercado de várias 
plantas, cujas folhas depois de colhidas eram maceradas e assim 
produziram um aroma que empestava o ar, A água era retirada das 
cacimbas existentes em fartura no local. Elas eram usadas para o banho 
final, depois que se passava um sabão usado na época para a limpeza. 
Depois, era espalhada uma camada de areia, vinda da lagoa do Abaeté. 
Tudo isso contribuiu para fortalecer a amizade a possiblidade de continuar a 
cada ano com a tradição. (IDEM. 2020) 

E a história do café, (CAFÉ DE NIÇÙ) como foi que surgiu?  Ela e, então 

respondeu: 

―O café foi consequência. Era uma forma de compensar os esforços de uma 
jornada dura de muitos dias de trabalho cansativo, porém satisfatório. 
Depois de realizada a lavagem nativa, se fazia uma roda de samba na 
frente da igreja. Era o tempo que as mulheres iam pra casa organizar o 
café. Era tudo feito sempre lá em casa. Arrumávamos as mesas, tudo era 
rápido e prático. Era uma fila enorme, mas tínhamos a possibilidade de 
atender a todos. Ninguém ficava sem comer  



 
 

No entanto, a questão não parou por ai. Dona Neinha também tem suas 

queixas quanto à inserção da lavagem no circulo de festas de Itapuã.  Ela diz:  

O café de Dona Nicu proporciona uma viagem que‖ não tem preço‖.  A 
nossa festa, apesar de  constar no calendário oficial de festas populares da 
cidade, ainda não tem o valor e prestígio necessários para se tornar um 
evento grandioso. No entanto, me conformo com o pouco que realizamos. 
Muita gente vem de longe pra conhecer e participar do evento, que em nada 
tem a ver com a festa profana que acontece mais tarde. Ela cresceu a partir 
de uma obrigação que as mulheres da comunidade ligadas aos ritos 
religiosos tinham de poder lavar a igreja para as cerimônias, como se fazia 
nos tempo da escravidão. Tinhamos a alegria e o capricho de fazer bem 
feito e isso foi se tornando mais que uma obrigação. (IDEM) 

Ela ainda me trouxe algo que ela fez questão de me mostrar durante a 

entrevista: Uma vassoura. E comentou:  

Ainda tenho guardada esta primeira vassoura usada por minha mãe. A cada 
lavagem ocorrida, já estamos na 32ª, nos a tiramos do cantinho onde ela 
fica acomodada e por inspiração entregamos para realizar a lavagem 
alguém que esteja precisando de alguma graça naquele momento. Para 
alegria nossa, essa pessoa é sempre agraciada. Algumas já voltaram até 
pra agradecer.  São os sonhos de Dona Nicu que ainda mantém esse 
legado vivo. (IDEM) 

Nessa entrevista, ganhei também uma camisa confeccionada para o 

evento realizado. 

E a conversa foi então fluindo, ela, cada vez mais descontraída, 

continuava a desvendar suas lembranças. Perguntei, então, como ela percebia essa 

magia que Itapuã exercia nas pessoas, pela suas histórias, pelos seus encantos , 

uma vez que ela trouxe à tona a memória da Itapuã que não existe mais. Ela de 

imediato, respondeu: 

Pelo fato de ser uma aldeia de pescadores, gente pobre e humilde, havia 
muita cumplicidade entre as pessoas. Não havia energia elétrica, água 
encanada e a segurança do ir e voltar era constante. Eu cresci vendo itapuã 
se modificar. Era um estilo de vida simples. Vivamos a cultura da 
subsistência éramos felizes por isso. Todo mundo se conhecia.  Eu já 
mocinha, pedia a benção aos mais velhos e hoje minha filhas ainda mantem 
essa tradição, por respeito. A praça da igreja era o lugar de encontro. Todo 
domingo tinha feira. Após a missa, mainha instalava sua barraca pra vender 
mingau, bolo, cuscuz, as iguarias que ela aprendera com minha avó. Nós 
tínhamos o mar, o farol, às vezes demorava um dia inteiro pra chegar até lá, 
pois não havia estradas, só mata fechada. Tinha muitos bailes, muitas 
festas. A comunidade não parava quieta. Com o veraneio, muita coisa foi se 
modificando. Muita gente foi chegando e se misturando, criando novos 
costumes, um novo modo de vida foi se desenhando em itapuã. Tive 
oportunidade de morar em vários lugares antes de chegar aqui ( numa rua 
próxima ao Dominó Clube)  e entre eles, um em que o mar era parte da 
casa, muitas vezes o jardim outras o quintal. A gente ficava brincando até 



 
 

que mainha chamava a gente pra almoçar.  O dia passava e a gente nem 
percebia. (IDEM) 

Quando comentei pra ela que a maior motivação do meu trabalho foi ter 

percebido como as mulheres sozinhas, conseguiram conduzir um trabalho tão difícil, 

sozinhas, sem apoio das autoridades, sem muita ajuda , imaginei quantos desafios 

elas teriam que passar pra manter a tradição, ai então ela não se conteve e falou:   

As mulheres naquele tempo se deram conta da sua importância quando 
perceberam que estavam sozinhas, com os filhos, uma vez que os homens, 
habituais pescadores, corriam para o mar em busca do sustento e isso 
levava às vezes dias. Com isso, a responsabilidade pela casa, os cuidados 
com a criação e educação dos filhos se tornou tarefa elementar.  Muitas 
casas possuíam um vasto quintal, que proporcionava a criação de animais e 
o cultivo de plantas. Aliada à sabedora indígena juntamente com a africana, 
muitas mulheres faziam de tudo para sobreviver, entre a venda de frutas, 
verduras, bolos a reza e cura de doenças. Quase não se tinha dinheiro 
naquela época, era um processo de troca. As mulheres , a partir dai , foram 
ganhando espaço na vida social. As tradições legadas pelos antepassados 
foram os principais condutores nesse processo. Os portugueses trouxeram 
várias festas católicas e aqui as mulheres faziam do jeito que achavam 
melhor. As cantigas, muitas vezes eram traduzidas oralmente e iam 
passando de mãe pra filha. A reza através de folhas, por exemplo, eu via 
mainha cantar e fui aprendendo. Hoje, minha filha já sabe como fazer. No 
entanto, a força que temos hoje, foi graças aos esforços desses mulheres, 
como Dona Nicu e Francisquinha, que sempre uniram em torno da 
felicidade. Eram mulheres festeiras. Como eu já disse, elas criaram vários 
bailes. E sempre elas à frente de tudo. Eu aprendi a ser assim.  Tinha as 
festas dos santos, a da padroeira, Nossa  Senhora da Conceição, a festa 
maior da paróquia ou como a de  Santo Antonio que a gente rezava em 
casa, mas não podia deixar de fazer o caruru de Cosme e Damião. Assim  
vivíamos o sincretismo religioso de forma harmônica e respeitosa. As 
nossas festas, hoje em dia, não tem apoio governamental, apesar de que, 
um a equipe de repórteres da globo ter passado a noite inteira aqui fazendo 
a cobertura da lavagem nativa e do café de Niçu, antes, durante e depois, 
praticamente o dia inteiro. Durante o dia, ainda recebi ligações de pessoas 
amigas, itapuãzeiras, que estavam morando em várias partes do mundo, 
vendo um evento que estava acontecendo aqui, numa pequena aldeia de 
pescadores Isso me dá forças pra continuar, mesmo com poucos recursos e 
a falta de reconhecimento, do auxilio financeiro dos órgãos do governo. No 
dia em que puder oferecer apenas um bolo com café, o que vai acontecer, 
garanto que ninguém vai reclamar. (IDEM) 

Sai de lá com a sensação de dever cumprido. Há muito que gostaria de 

conversar com ela. Ela também ficou empolgada com a possibilidade de ter a sua 

voz num trabalho  Nas pesquisas que fizera sempre passava pela lavagem Nativa. A 

vontade de participar ativamente do cortejo aliada aos trabalhos para o Mestrado, 

nos aproximou e vai me tornar mais ainda um observador e admirador dessa 

capacidade das mulheres de se reinventar, de criar, de fazer a festa acontecer. 

Assim gosto de ser itapuãzeiro. Sou um nativo rebatizado. Por cerca de 40 anos 

moro aqui e sempre me identifico como um ―mal criado‖ em Itapuã e isso me 



 
 

conforta.  A vontade de saber mais, me conduziu a uma outra personagem oculta 

nesta história. Sempre ouvira falar dela, e aos poucos a sua história foi me 

convencendo de que poderia, sim, construir um outro capitulo deste prólogo de uma 

histórias de desafios, obstáculos, dificuldades, mais também de muito prazer, como 

percebi através de suas palavras. O nome dela: DONA PETU. Quem sempre falara, 

ainda que de maneira informal era Dona Ana Maria Pereira das Virgens, uma de 

suas filhas mais velhas. Em todas as oportunidades que estivemos juntos, havia 

sempre um causo, uma novidade sobre Itapuã. Resolvi, então me aprofundar na 

questão. (dia 07/11/2020) Para minha felicidade, ela mais uma vez estava alegre, 

disposta e descontraída para falar, até cantou as suas composições. Pena que a 

tecnologia não me ajudou e acabei por perder este momento, pois o gravador 

descarregou. No entanto a conversa foi então proveitosa que conversamos até o 

inicio da noite, numa tarde de sábado. Falamos muito de Itapuã. Coisas que a 

memória ajuda a resgatar e mais ainda, aprendi muito. Até fiquei de voltar, pois ela 

me desafiara a entender o sentido de uma palavra inserida numa canção. Eu, como 

professor de Português fiquei na obrigação de retornar e terminar a aula. A seguir, 

apresento as suas falas, intercaladas por várias outras situações cotidianas, como 

plantas, águas e pedras algo muito comum em se tratando de Itapuã. 

Dona Ana Maria se apresenta:  

Eu sou uma nativa nascida e criada na então aldeia de pescadores 
aposentada como Laboratorista pela UFBa,(cuja idade não revelou.). Fiz de 
tudo na vida. Fui professora, educadora, cozinheira, cuidadora, ganhadeira 
e lavadeira, meu diploma obtive na ―universidade‖ Lagoa do Abaeté.  (Ela ri 
ao lembrar disso). Tinha uma técnica pra tudo: lavar, estender a roupa, 
quarar, jogar a água, o tempo pra sol bater, roupas brancas de um lado, 
roupas de cor do outro, era assim. Pois lá foi  o recanto de várias histórias, 
causos e mais causos , bem como o  fortalecimento dos elos de amizades, 
construídos e mantidos até os dias de hoje. Pergunte a Maria (de Xindó, das 
Ganhadeiras de Itapuã) se não é verdade. Ela, ainda hoje, se joga no chão 
de tanto ri quando a gente senta pra lembrar. (Ana Maria Pereira. 2020). 

Foi um dos momentos de acolhimento ao qual ela sempre se refere 

quando se fala da Itapuã do passado, termo hoje em desuso pela comunidade.   

Sou remanescente do grupo de lavadeiras, que deu origem ao grupo 

cultural Ganhadeiras de Itapuã. Também fui artesã, (suas obras estão espalhadas 

pela sua casa junto às de sua sobrinha Joanice de quem se orgulha de ter 

influenciado através de seus ensinamentos. Recebeu dessa uma dedicada menção 

numa exposição de miniaturas de orixás, confeccionados à mão, sendo então 



 
 

expostas num espaço publico no centro comercial da cidade do Salvador, há cerda 

de 5 anos. Ela diz:  Hoje, os braços já não repetem os mesmos  movimentos ágeis 

que fazia no laboratório da universidade. Uma lesão acentuada por movimentos 

repetitivos  nos seus braços, forçou uma parada repentina em minhas atividades 

manuais. Contudo não tirou o brilho de sua voz, denotadas nas composições em 

forma de crônica que oportunamente canta, como neste instante da entrevista. As 

minhas histórias são as histórias de Dona Petu,  quem foi minha  companheira 

diuturnamente . Ela recorda que no dia do seu nascimento, foi a maior festa na 

família. Esse fato corrobora com o modo de vida na comunidade , o qual ela sente 

falta. Ela lembra saudosa que:  

Ao nascer uma menina na aldeia, a sua chegada era anunciada com o 
estampido de um foguete, ao passo que, se fosse menino, seriam dois. Se 
gêmeos, era dobrado. Também era servida a meladinha de parida. Uma 
bebida, que funde os elementos da cultura indígena e africana, conservada  
a  base de folhas como losna,  arruda,  acrescida de cebola branca, entre 
outras folhas medicinais  fartamente encontradas nos quintais de casa. Era 
fermentada com cachaça e mel desde a descoberta da gravidez. Sempre 
havia uma mulher responsável por provar e adicionar a cachaça até ela ficar 
no ponto, o que demorava até nove meses. Nesse processo, era preparada, 
também uma galinha de cabidela, cujas vísceras eram preparadas 
especialmente para a partiriente, findando com uma canja ou um caldo bem 
viscoso. Ainda nesse processo, as mulheres, recebiam como presente da 
comunidade, os tratos com suas roupas e do bebê por um período de  
tempo. Era constituída uma equipe de mulheres que cuidava da troca e 
lavagem das roupas, a alimentação dessa e manutenção da casa.  (IDEM) 

Voltando pra Itapuã, perguntei a ela, porque chamava Dona Petu. Em 

itapuã, sabe-se que o apelido era a marca registrada das pessoas pelo resto de 

suas vidas. Ai ela riu e me respondeu: 

Ela era chamada de PETU que vinha de PETRONILIA, seu verdadeiro 
nome as pessoas não sabiam de quem se tratava ao falar. Ela nasceu em 
Portão, pelas mãos de uma parteira e logo chegou com a família para 
Itapuã.  Era uma criatura baixinha, contudo tinha muita força para o 
trabalho. Aliás ela não  sabia o que era descanso. Imagina uma pessoa que 
acordava cedo, saia pra buscar lenha e era um feixe que não tinha 
tamanho. Tinhamos um terreno lá pelo quilometro 17 que era cercado por 
uma plantação de côco, além de outras frutas. Ela ainda trazia os côcos 
pêcos pra fazer o fogaréu, de onde cozinhava seus quitutes. Era uma 
cozinheira de mão cheia. Não se poupava em fazer nada, pois de tudo 
sabia um pouco. Com isso ela criou  13 filhos. Também teve outros tantos  
filhos de leite espalhados pela então aldeia de pescadores. Era uma 
verdadeira ―vaca leiteira‖. Isso a fazia mãe, comadre de tantas famílias em 
Itapuã. (IDEM) 

Interessante informar que isso criava um laço de amizade com muita 

gente na comunidade. Isso justifica o fato de que em itapuã todo mundo é parente. 

Até eu.  Ai eu quis saber o qual era a sua lembrança quanto ao modo de viver da  



 
 

gente daqui e como Dona Petu fazia pra sustentar esses filhos. Ai então ela suspirou 

e respondeu: 

A vida pobre numa aldeia de pescadores, sem perspectivas, motivou-a  usar 
de todas as suas habilidades pra manter o sustento da família. Habilidade 
essa que de pescar, puxar redes, ´plantar, criar galinhas, além da arte de 
costura e bordado que aprendera com sua avó, fez a completude de uma 
vida. Como não havia muito dinheiro circulando no local e o que se 
conseguia era pouco, havia o que chamamos de escambo, troca, permuta.  
Porém, ganhava-se a vida, também, na mercantilidade. Com a produção 
dos quitutes, entre mingaus, bolos; de aipim, de puba, de milho e as 
pamonhas que eram produzidas em casa, e mercada pelas ruas do bairro 
por alguns dos seus filhos, a renda da família aumentou e a ajuda ao marido 
foi muito proveitosa pra prover a vida da familia naquela época.  Faziam 
também das janelas das casas, as quitandas para a venda dessas iguarias.  
A casa era grande, havia um quintal, onde se criava galinhas, porcos e o 
cultivo de hortaliças se dava em abundância. Era tudo natural. A fartura 
vinha da qualidade de quem fazia.  A casa em que morávamos sempre foi 
essa.  Naquele tempo era um chalé. Meu pai era pedreiro, e um famoso e 
sofisticado Mestre de Obras. Também auxiliava nos trabalhos da igreja, 
como administrador. Era referência no local. Através dele, muitas pessoas 
chegaram em Itapuã encontraram seu melhor pedaço de terra, onde fixaram 
residência e ao longo do tempo foram trazendo outros parentes e amigos, 
formando uma nova comunidade. Foi um pouco de que chamamos de 
veraneio. As pessoas se encantavam pela praia. Pelo areal. Pela fartura de 
peixes, pelo modo de vida do povo daqui. Eu admirava minha mãe. Ela 
tinha uma preocupação com o social, com o povo, com a comida, com tudo. 
Quanto à nossa ancestralidade, lembro que ela se relacionava com uma 
entidade então respeitada na comunidade local, a ponto de outras tantas 
pessoas virem de vários lugares da cidade pra assistir e prestigiar. Lembro 
de uma sessão em que as pessoas chegaram de um caminhão dum lugar 
chamado Quadrado, hoje conhecido como Cajazeiras. Era muita gente 
chegando.  Ela então se importava com a comida, com o ajeitar o espaço 
para acomodação do povo. Tanto que as sessões começavam no anoitecer 
e só acabam lá pelo inicio da madrugada. Às vezes faltava comida, mas ela 
sempre dava um jeito de alimentar todo mundo. Não se comprava muito, 
mas ninguém ficava sem comer. Pegava ovos no quintal, comprava Kitute e 
fritava carne seca. Sempre se dava um jeito. Minha mãe sabia muitas rezas. 
Ela curou uma enfermidade na minha visão, coisa que os médicos da época 
não conseguiam resolver. O preto velho deu a dica. Naquela época, só 
havia médicos no centro da cidade e o acesso era difícil, não havia 
transporte, só a loba e era preciso esperar a maré baixar pra poder sair de 
Itapuã. Fazíamos a comunicação pelo litoral com Santo Amaro de Ipitanga 
(Hoje Lauro de Freitas) Portão e  Arembepe  que eram  as localidades mais 
próximas, para onde se deslocavam , muitas vezes à pé.( IDEM) 

Pedi para ela explicar como acompanhou o crescimento de Itapuã, assim 

com o passar do tempo. Se tem saudades daquela aldeia de pescadores, 

Sr.  Vitorio, meu pai, foi o responsável por iniciar esse processo. Além disso, 
as pessoas que vinham passar essa temporada na praia, contavam com o 
apoio das famílias de pescadores, que, ao alugar as casas, muitas próprias 
e passavam a morar nas casas dos fundos, ainda ofereciam os serviços de 
limpeza, cozinha, o abastecimento de água de beber e de uso diário o que 
muito ajudou na melhoria do nosso orçamento.  Ela lembra, também, que a 
construção da Vila Militar, tendo como referência, o Clube CASSAS, antigo 
Pinauna, local onde aconteciam a maioria dos bailes na comunidade, 
proporcionou o crescimento do bairro e vinda de muitos comerciantes. 



 
 

Importante frisar que a maioria dos homens e das mulheres de ganho, as 
ganhadeiras, propriamente ditas, saiam para mercar em outras praças, a 
exemplo, Rio Vermelho e São Joaquim. Com esse crescimento, a maioria 
voltou a vender as coisas por aqui (IDEM). 

PS – Aproveito pra recordar o fato de que em Itapuã, já naquela época, 

alguns comerciantes alugavam trajes de banho, como sungas, maiôs e toalhas. 

Coincidentemente, neste mesmo ponto comercial, havia um espaço para 

comercialização do pescado que era anunciado através do som de um búzio. O 

pescado era conduzido através do lombo de burro pelas principais ruas da aldeia. 

Sei que a senhora convive há muito tempo com as tradições aqui de Itapuã. Então 

me conte do que mais tem saudades aqui. Ela então me respondeu:  

Temos aqui o REVISAFRICA, grupo cultural formado a partir da família. 
Descobri num teste de DNA, que tenho descendência africana dos hauças, 
povo da Nigéria. .Foi motivo de orgulho (me mostrou o certificado). Aqui, 
revivemos nossas tradições, nossos ritos, guardamos e resguardamos os 
segredos de nossa ancestralidade. Ele é a herança viva de tudo que 
recebemos e aprendemos ao longo de toda a história. Contudo, não 
deixamos de  reverenciar as atividades do catolicismo. Realizamos dias de 
orações em nosso espaço, participamos e cantamos nas missas, nas festas 
dos pescadores, da padroeira, Nossa Senhora da Conceição. Ainda 
servimos um caruru no final do ano. É uma atitude de respeito. Dona Petu 
gostava e meu pai servia aos interesses da Igreja Católica, com a 
administração do patrimônio e isso nos manteve aliados. A história de 
nossos antepassados é sempre lembrada e evidenciada nos eventos.  Eu 
convivi numa família de portugueses, que foram e são pessoas 
maravilhosas. Cuidei de muitos deles, fui educadora, mãe e ainda guardo 
boas lembranças. Hoje, são nossos parceiros nas atividades socais do 
grupo. Sempre que batemos à sua porta, eles se dispõem a nos ajudar. 
Também são remanescentes desse povo por aqui. Nossa cultura está 
preservada nos valores que nos orientam a viver melhor. (IDEM) 

 
4.1.2 HOJE TEM FESTA NA ALDEIA 

 

Itapuã tem um calendário de comemorações que varia de janeiro a janeiro 

(ver anexo) É um bairro festivo por natureza que mantém na medida do possível as 

suas tradições. É dentro deste clima que muitas mulheres se uniram e decidiram  

manter  estas festividade, mesmo com pequenos custos, até os dias atuais. Há uma 

extensa narrativa de desafios, lutas, mas também de acolhimento entre elas. Como 

participante destes movimentos na comunidade, me comoveu e ainda me comove a 

capacidade inventiva delas em caracterizar cada movimento, hoje assegurando a 

sua continuidade. O termo mais utilizado neste contexto, é sem duvida, o resgate .ou 

o resgate cultural. Esse tema é algo recorrente na vida de uma pessoa tanto pra 

uma família tradicional em Itapuã: a família Araújo. E pra falar melhor do assunto, 



 
 

temos a PROFESSORA RONILDA (Ver anexo 03) ou Dona Nini (apelido de família, 

que ela não gosta de usar). Ela se considera uma resgateira e se orgulha de ser 

quando diz. 

Não houve oportunidade ou tempo hábil pra realizar uma entrevista 

―oficial‖ com essa senhora.  Ela, apesar de estar no grupo de risco, durante a 

pandemia, ainda trabalha na área medica e por exercer o cargo de chefia, tinha a 

obrigação de cumprir com determinada carga horária. O que dificultou alinhar meu 

horário ao dela. Contudo, me sinto à vontade para relatar a experiência que tive ao 

seu lado quando fui convidado a integrar a caravana do dia de Reis em que fui 

gentilmente convidado por ela para representar e reviver o personagem Divino. Me 

senti honrado. Esse fato me fez aproximar dela e aos poucos colher um pouco de 

suas histórias e da sua experiência de vida. Eis que agora faço um breve relato de 

fatos que se fazem importantes assinalar para  o contexto do trabalho ora 

apresentado. 

A professora Ronilda é uma pessoa obstinada. Dos seus mais de 70 anos 

vividos, entre ser professora e Diretora em Escola da Rede Publica Estadual, no 

bairro de Itapuã, ainda detinha as funções de catequista, comentarista e 

organizadora de várias atividades na Igreja, como festa da padroeira Nossa Senhora 

da Conceição. Há muito tempo aposentada, mais ainda exercendo atividade laboral 

na área de farmácia, ocupa seu tempo com uma atividade que a faz ativa e viva na 

comunidade de Itapuã, é também resgateira. Esse termo talvez não exista, no 

entanto é um trabalho árduo para a sua vontade em poder fazer o bom, o bonito e o 

belo e não deixar que as tradições pereçam com o tempo.  Só relacionando as 

atividades que são realizadas na comunidade para poder perceber  o quanto essa 

senhora trabalha pelo bem estar da cultura local e para que ela permaneça sempre 

viva no meio da sociedade como um todo. Em janeiro tem os Ternos de Reis; 

também tem o Bando Anunciador. A partir daí ela organiza uma série de atividades, 

como feiras, rifas, feijoadas, quermesse para financiar os custos das festas. Em 

julho, há o Baile da Chita, em setembro, o Desfile da Primavera. Depois, ela 

intercala com a realização de feiras, ocorrem os ensaios para os Ternos de Reis. E 

ai, como parar? Ela não para. É um ano inteiro em ação. Sem contar que sua casa 

se transforma num verdadeiro Quartel General de atividades, reuniões, depósito, 

guarda-roupas, que ela faz questão de manter e organizar, mesmo com as 

dificuldades existentes. 



 
 

É importante dizer que algumas das manifestações acima citadas, são, na 

sua maioria, de origem europeia e foram ganhando ao longo do tempo, os requintes 

de uma atividade local, inclusive através do vestuário e das canções, ora traduzidas, 

ora adaptadas, sempre contextualizadas. Também dizer que essas atividades estão 

relacionadas no Calendário de festas populares do bairro de Itapuã, no anexo deste 

texto.  E graças ao trabalho e dedicação da Professora Ronilda, enquanto ela viver 

vai continuar. Mesmo com as constantes dificuldades as quais ela sempre enfrenta, 

como falta de compromisso das pessoas, falta de patrocínio e os limites da idade, 

tempo para ensaio. Na hora tudo da certo, tudo acontece, só não pode deixar de 

fazer. Lembro que ela, diante de qualquer dificuldade, lembrava que Dona 

Francisquinha não admitia que a tradição parasse. Lembro que na ultima 

apresentação do Bando Anunciador pelas ruas do bairro, anunciando a lavagem do 

dia seguinte, lá estava ela, caminhando em meio a uma multidão multicolorida e 

festiva, ao som da fanfarra, numa mistura de ritmos e sons. 

Este é então o seu legado, ora testemunhado. Suas histórias estão 

sempre na ponta da língua, apesar dela sempre dizer que sua irmã sabe muito mais 

coisas do que ela. O que na verdade ela vive as histórias, está sempre em 

movimento, se integrando e se entregando ao legado vivo e cultural da vida desta 

aldeia. 

 

4.1.3 TANTAS OUTRAS HISTÓRIAS DO LUGAR               

 

Viver Itapuã é poder se inserir em meio a elementos da comunalidade 

local, com suas histórias, de monstros, criaturas fantásticas, sereias e pescaria 

artesanal ou de puxadas de rede em torno de ―um mar que não tem tamanho‖, por 

excelência. Mais também lavadeiras, das águas escuras e das areias brancas da 

lagoa do Abaeté, pelas características denotadas como mulheres de ganho, hoje 

então Ganhadeiras de itapuã, grupo cultural que transformou as antigas histórias e 

cantorias em musicas, já consagradas no imaginário cultural do paíis, e as 

notabilizou no calendário da musica regional do país.  Através da musicalidade que 

transcende e caracteriza Itapuã, suas canções de cantar e encantar, seus 

monumentos históricos, o mar, os orixás e o imenso e maravilhoso legado histórico, 

se ―respira ancestralidade‖. Sendo uma comunidade tradicional, tivemos aqui além 



 
 

dos personagens do dia a dia, como vendedora de fato, de lelê, de bolo de aipim, 

peixe, de amendoim entre outras mercadorias, Itapuã era e ainda é um espaço de 

convivência de tradições: Muitos problemas de saúde eram resolvidos pelas 

rezadeiras e/ou benzedeiras que também tinham o oficio de parteiras, personagens 

marcantes no cotidiano da aldeia e que com um simples toque de folhas ―especiais‖, 

renovava e trazia à vida ―os caídos‖, os sofridos, os doentes. Até o aparecimento de 

Dona Francisquinha, a conhecida e renomada ―Irmã Dulce de Itapuã‖, tudo era 

resolvido diante dos olhares de uma ancestralidade que nos acompanha e está viva 

em todo o tempo e lugar, graças a preocupação de muitas mães de santo que 

cuidavam da manutenção da tradição. Também elemento comum nessa convivência 

eram os indígenas, da tribo Tupinambás, povos inaugurais, que como poucos, se 

instalaram nos arredores da lagoa do Abaeté, tendo cabanas como habitat e o modo 

de viver que dialoga com os tempos atuais, sem contudo perder a sua essência. 

Trago aqui também histórias de DONA MUIDA. Sabe-se que em Itapuã, 

as pessoas tem o costume de ser chamadas pelo apelido, por mais comum que 

seja, e uma maneira familiar a qual durante muito tempo se relacionava. Tanto que 

ninguém se lembra mais o nome próprio delas. Dona Miuda era uma delas. Não se 

sabe ao certo a causa do nome, mas ela foi chamada assim durante a sua vida. A 

sua historia era interessante, era nascida e criada aqui no Abaeté e desde criança 

sempre trabalhou muito. Teve 21 filhos, como era costume da época, as mulheres 

aqui em Itapuã, sempre foram ―parideiras‖, possuía, uma ―ninhada‖ de filhos e todos 

de um único pai, coisa um tanto incomum para a história do bairro. Teve duas 

barridas de gêmeos e uma de trigêmeos, e 5 deles vieram a falecer antes de 

completar a  adolescência. A sua casa era grande, vivia cheia de meninos e sua 

casa possuía um grande quintal, fechado por uma grande cerca. Ali ela plantava e 

colhia. A sua principal cultura era da mandioca, possuía, uma ―casa de farinha‖, uma 

moagem e um forno imenso, construído desde os tempos antigos.  Em épocas de 

―vacas magras, quando já estava mais debilitada, produzia em sua ―fabrica‖ os 

melhores e mais gostosas merendas do bairro. Bolo de aipim, Bolo de carimã, lelé, 

além da farinha, é claro, tudo com o padrão de qualidade que recebera das lições de 

sua mãe. E eram os seus filhos que saiam pelas ruas do bairro, sempre no final da 

tarde com a travessa na cabeça a mercar os quitutes. Miau vendia lelé, Espirra, o 

bolo de carimã, Caxinga o bolo de puba. Ela teve o privilegio de dar nome a uma das 

tantas fontes de águas límpidas e corrente que cercava o bairro de Itapuã, vigiado, 



 
 

cercado e protegido pela Deus Oxum: Numa de suas andanças pelo areal do 

Abaeté, coisa a qual se dedicava e fazia naturalmente a procura de lenha para 

alimentar os fornos caseiros, deparou-se com uma corrente de água límpida e fresca 

a qual deu-lhe o nome de Saborosa. E esse nome ―pegou‖ e perdurou por muitos e 

muitos anos, ate o local ser soterrado e dado vazão a ―invasão‖ que o sofreu ao 

longo de 30 anos ate  ser definitivamente transformado em Parque metropolitano do 

Abaeté. 

Quem sobre as historias dessa Itapuã de outrora é Dona Neinha, que por 

ser muito antiga muitos já esqueceram seu nome de batismo, aliás essa é a tônica 

do bairro de Itapuã. Não se sabe como começou, mas a maioria do povo do daqui só 

conhece mesmo por apelido. Vai que você procura seu fulano de tal ou dona 

beltrana, com certeza não vai encontrar mesmo essa pessoa estando bem ali 

pertinho, mas se procurar pelo apelido, é claro, todo mundo te leva até lá ou você vai 

perguntando aqui ou ali e num instante vai encontrar. No caso de Dona Neinha, ela 

contou que sua mão foi uma das primeira barraqueiras do mercado popular de 

Itapuã, o nome dela? Nieta!, Ai sim todo mundo sabe que esse apelido vem de 

Antonieta, ou melhor, Nieta do mercado ou Nieta do Bacalhau, la todo mundo 

conhecia e já sabia onde ficava a sua barraca. Ela chegou primeiro, foi uma das 

mulheres pioneiras a se instalar num mercado cheio de pescadores e vender logo 

seus produtos. Dai nasceu a sua grande intimidade com  a comunidade comerciante 

local e onde conheceu seu marido, aliás pescador, do qual dona Neinha e uma das 

inúmeras filhas... 

Ela conta que no inicio Itapuã ―não era nada‖, uma casa aqui outra ali, e 

cada um fazia sua casa onde achava melhor e energia elétrica??? Nem se fala. Um 

fato interessante e que ela aprendeu facilmente hoje conta sem vergonha de saber. 

Q energia ainda era de ―navalha‖ e era uma espécie de ―gato‖ que se puxava de um 

lugar para outro e por ser uma carga muito elevada para ―muitas casas‖ de sopapo, 

às vezes dava uma pane... Ai, como era que consertava??? Seu....... Que era o 

eletricista da época, colocava uma das partes de alumínio  que envolvia os cigarros 

e servia como isolante e ai resolvia o situação...ela, que era muito esperta quando 

menina, logo  aprendeu a lição e nunca  falta luz em casa. 

Se era pra falar de entusiasmo pela alegria de ser nativa, se era pra falar 

de festas e ter a alegria de participar, se era pra falar de pertencimento, era só 

chamar Helena... Pouco se sabe sobre ela porém seu nome sempre foi comentado 



 
 

quando se contextualizava as festas locais Ela ―brigava‖ muito quando o assunto era 

ser nativa ou itapuãzeira. Ela era sim, nativa. Nascida e criada e por vezes ―mal 

criada‖. Nos relatos de Tânia Gandon (2017), ela, nascida em 1926, cujo avô era 

filho de africano e sua avó bisavó índia, era uma pessoa muito dedicada aos 

costumes e festas. Não por isso. Ela era irmã de Dona Francisquinha, porém, tinha 

―estrela própria‖.  

Pelo que se comenta, era daquelas ―meninas danadas‖ que não perdia 

uma farra. Seu defeito? Nunca voltava da escola direto pra casa, sempre tinha que 

passar por aqui e por li e acabava perdendo a hora de voltar. Seu medo? O boi. Era 

uma coisa que fazia ela ―tremer na base‖. Ficava ―presa‖ numa árvore até o boi ir 

embora. Era capaz de dormir por lá, caso o boi não saísse dali. Ela era, sim, uma 

autentica nativa. Conhecia o Abaeté como a palma de sua mão. Sabia um pouco de 

tudo. Ela, a mais entusiasta de todas as mulheres que se conheceu em Itapuã. 

Eximia pescadora, puxadora de rede, desde menina, mulher ―retada‖ como nenhuma 

outra em Itapuã, ainda participante ativa dos Ternos de Reis, defendia a 

continuidade de suas manifestações locais. Sabia de muitas histórias de pescador e 

casos do lugar. Dona Helena se preocupava muito com a questão da origem. Ela se 

dizia nativa e ―comprava briga‖ com quem era itapuãzeiro. Sabia de muitas histórias 

e teve um legado muito importante no que diz respeito ao Grupo Mãetendo a 

tradição 

 

4.1.4 ISSO SÓ ACONTECE AQUI EM ITAPUÃ 

 

A partir da chegada do elemento ―estrangeiro‖ nestas praias, conhecido 

carinhosamente como ―branco‖ (seja qual for a sua origem) , ―o rico, o barão, o 

senhor‖, na percepção de Tania Gandon (2018), o qual era traduzido como 

―veranista‖ ( que chegava na aldeia em época de verão, meses de novembro a 

marco, que geralmente acabava com o  carnaval), a vida na ―aldeia‖  se tornava 

muito mais movimentada. Esta chegada também implicava em vir para as férias, 

uma vez que alguns deles já haviam comprado suas casas, ou mesmo já passara 

uma temporada antes e, por gostar de local, estava retornando e sempre trazia uma 

outra pessoa/familia). Na visão Maia (2012) com seus deslocamentos identitários, as 

comunidades locais também têm produzido reações, homogeneizando-se ou 



 
 

fortalecendo-se, dando lugar a novos modos de articulação. É o que se tem visto, na 

atualidade, com o passar dos anos, em Itapuã. E assim, ela, diante dessa dialética 

identitária que se forma a partir da convivência comunitária na vida de Itapuã, 

assevera que, 

 

Assim, com tantas identificações acontecendo por diversos cantos e o 
deslocamento identitário confundindo os sujeitos ―em ser ou não ser‖ que é 
possível também identificar-se com as narrativas produzidas no próprio bairro 
de residência. E isso se dá através de uma ligação com o lugar, que vai 
sendo construída com as vivências no cotidiano local, a comunicação entre 
os moradores e a criação de vínculos (MAIA. 2012. P.95). 
 

Assim, Itapuã, diante dessa ―culturação‖ começou a conviver 

harmonicamente com um outro processo de  desenvolvimento econômico e social. A 

chegada de muitos outros grupos ou famílias de veranistas, aumentava cada vez 

mais a cada ano, em muitas situações, devido ao clima salutar e as ―boas condições 

de vida local‖. A economia, que era baseada na cultura de subsistência, passou a 

ser ―enxertada‖ com um capital diferente, por pessoas e valores diversos e 

provocou a sua expansão local em todos os sentidos. Intensa movimentação nas 

ruas, no comércio, na rotina, na praia e na lagoa, no dia e nas noites. A vida na 

aldeia já não seria a mesma a partir daí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 CONCLUSÕES (?)... OU NADA SERA COMO ANTES(?) 

 

Acredito quer o tanto que se falou sobre identidade, pertencimento, 

memória, Itapuã, mulheres, talvez tenha despertado o interesse numa certa 

―continuidade‖ em querer saber mais, ir para além do escrito, ―do vivido‖, do 

mostrado. A intenção deste trabalho, acima de tudo, foi de ratificar esses 

sentimentos e mais ainda, valorizar todo esse legado, através da história 

propriamente dita e escrita, asseverar, através dos ―teóricos‖ este testemunho, mais 

também relativizar ao que parece contar para a comunidade como um todo, 

principalmente a nossa ―do povo da aldeia‖, que mesmo distante dos meios de 

comunicação mais ―globalizados‖, irão saber, pelo menos um pouco, do que este 

trabalho representa para a posteridade. Falando das mulheres, as quais notabilizei a 

função de protagonistas de várias histórias ―presentes e operantes‖, fazedoras do 

cotidiano, ―mulheres do povo‖, para nossa felicidade, ainda vivas para dar o seu real 

testemunho do que aqui foi propalado, mais agora reconhecidas como ―sujeitos da 

história‖, em contrapartida ao que a cultura hegemônica insiste em manter como 

―objeto de estudos‖, vai ficar a questão para que , de uma forma ou de outra, 

possam surgir questionamentos, ou melhor dizendo, como bom ―itapuãnês ( estou 

inaugurando este conceito) vai dar caldo para outra sopa? Espero que sim.  

Academicamente falando, a partir dos relatos acima, as mulheres, seu 

legado e suas histórias, proponho que selas sejam reconhecidas como ―patrimônio 

imaterial‖, visto que, asseveradas e alicerçadas por narrativas outras, as quais não 

se contrapõem, mas acima de tudo corroboram para que a história se perpetue 

como tem ocorrido até então, nada mais justo do que lograr a elas o êxito de um 

processo construído que deverá permanecer ativo na comunidade e por que não 

dizer na contemporaneidade. Outrossim, se pretende, inserir o calendário ora 

referenciado na comunidade local, nas escolas, instituições publicas e particulares, 

no comércio, nos hotéis e empresas de turismo instaladas no bairro. Nesse interim, 

retomo , como exemplo, a construção da Lavagem Nativa, esta que se constitui 

como marco na história da cultura itapuãzeira. Um movimento que se criou a  partir 

de um grupo de mulheres que se pretendeu e se quer muito ―mâeter‖ a tradição de 

um evento que nasceu em casa, não tem sequer o ―paitrocinio‖ politico , contudo 



 
 

sobrevive ao tempo. Uma lavagem, ―remanescente‖ às existentes na cidade, a 

última a ser reconhecida e inserida no calendário de festas  ―populares‖, conta 

unicamente com a participação familiar  (o que poderíamos ainda chamar de 

―solidariedade compartilhada‖, dos tempos de aldeia) e é tocada amiúde com o 

financiamento comunitário. Uma lavagem feita com ―produtos da terra‖, (vale 

lembrar: água das cacimbas, folhas cheirosas, areia dos mananciais locais) cânticos 

próprios, baseadas no sincretismo quase silenciado pelo colonialismo de então. 

Estamos falando de algo sério. Como participante deste evento também, lembro e 

percebo que o movimento que antecede ―a lavagem‖, a saída do Bando Anunciador, 

um grupo de crianças, batendo latas, na madrugada, pelas ruas do bairro, 

convidando as pessoas para participação na lavagem do dia seguinte, transformou-

se, na modernidade, num movimento pré- carnaval, tomando proporções 

gigantescas, com uma imensa multidão de crianças, jovens, moços e velhos, 

perfazendo um perfeito dialogo de gerações, numa ―curtição‖ cultural ―que só Itapuã 

tem‖. ―A cultura não pode ser vista somente como entretenimento e nem a 

população como público consumidor‖, diz Pedro Abib (ABIB, 2015, p. 117), morador  

na comunidade há mais de 20 anos, conhecedor dos valores e da cultura local. Tudo 

que se quer, nada mais é do que a valorização deste movimento, entre tantos 

outros, em detrimento aos valores (anti)culturais  que a todo tempo proliferam e 

deslegitimam o saber popular impostos pela mídia. Nesta reflexão, o mesmo autor 

justifica: 

Por essa razão, penso que o mais importante disso tudo é reconhecer, que 
nesse cenário de hibridações e trânsitos interculturais, é possível identificar 
aqueles sujeitos e grupos populares que se valem do seu fazer cultural, dos 
seus processos criativos próprios, dos seus saberes tradicionais para 
marcar uma posição e fazer um contraponto diante da investida 
avassaladora da uma indústria cultural que vem ganhando espaços 
estratégicos nas sociedades atuais, homogeneizando padrões, gostos e 
preferencias, diluindo as diferenças e especificidades, sufocando ou 
domesticando a potencia transgressora da criação espontânea que vem do 
―popular‖ (ABIB, 2015, p.110) 

Nada contra o que possamos chamar de ―choque cultural‖. Creio que 

numa sociedade como a nossa em cuja globalização nos proporciona o avanço e a 

comunicação imediata e veloz em todos os campos da vida publica, politica e social, 

a incorporação de valores no dialogo entre ―o velho e o novo‖ possa/deva sempre 

existir, sem, contudo haver a deteriorização de um pelo outro. O que quero afirmar , 

categoricamente, é que nesse interim a ―afirmação da identidade‖ proposta através 



 
 

deste como de outros movimentos existentes na comunidade itapuãzeira, sejam 

reconhecidos, inicialmente através de uma ―tomada de consciência‖ e de um 

pertencimento, ao qual sempre cito: “as pessoas devem conhecer as histórias e se 

reconhecer como parte delas” e a partir daí, buscar formas de inserção no mercado 

cultural , de forma natural, não sendo taxada como um folclore , em detrimento a 

―constante prática de privilégios a grandes e artistas renomados e consagrados pela 

mídia‖ no dizer do mesmo autor. ―A festa de Itapuã‖ tem mostrado ao longo do 

tempo, ser um espaço de manutenção de um legado cultural imensurável em que a 

possibilidade de financiamento, bem como de politicas públicas tem se tornado 

necessárias para fomentar e incentivar cada vez mais as produções locais como 

forma de  sustentar essas inciativas , então subjugadas por muitos e muitos tempos, 

pois ―quem faz cultura é o povo, a sociedade e não o Estado‖, como assevera Pedro 

Abib. A luta de muitas mulheres, sensíveis, fortes, singulares na sua forma de ser, 

mas guerreiras, lutadoras, as quais em muito contribuíram com seu fazer cultural  

para Itapuã chegar onde chegou até então, demostram essa importância. Vem como 

uma boa ideia no dizer bem profetizado por Abib: ―ganhar voz, que pouco a pouco 

vai ecoando e se expandindo pelo país adentro‖. Por isso esse trabalho soa, 

também como um rogo, para que , diante de tantas inciativas aqui relacionadas e 

como se sabe, e não custa lembrar, Itapuã por si só, ―já ganhou o mundo‖ , cada vez 

mais se torne importante a sua presença (enquanto ―aldeia‖ para nós) como 

metrópole , na contemporaneidade.  

Sobre algumas considerações feitas na Banca examinadora com relação 

às discussões não realizadas sobre alguns temas propostos, informo que através 

das pesquisas ao longo dos estudos , será possível fazer novas exposições a 

respeito desses e de outros assuntos bem como novas inclusões dentro desta 

temática. 
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ANEXOS 

OS FILMES   

 

Abaixo estão relacionados os filmes que de alguma forma influenciaram 

na escrita deste texto, diante da temática indígena. Algumas ―imagens‖ foram 

traduzidas como ilustrações narradas. Foi possível observar o entrelaçamento de 

informações contidas  nos mesmos e isso , grosso modo , facilitou e compreensão 

de fatos ocorridos durante os períodos aos quais foram filmados os épicos. Isso 

criou vários diálogos, levando em conta a questão da verossimilhança dos mesmos, 

sem, contudo envaidecer o autor., sendo assim,  de modo capital, esclarecedor. 

Outrossim, esse material faz parte do acervo pessoal do autor, então organizado a 

partir de suas pesquisas, juntamente com livros, revistas, periódicos que compõe os 

estudos relativos à temática,  desde 2005. 

Filme Gênero  Origem Ano 

A MISSÃO Aventura EUA 1986 

TERRA SELVAGEM Drama/Aventura Brasil 2002 

KUARUP Drama/Aventura Brasil 1989 

1492 –A CONQUISTA DO 

PARAÍSO 

 

Aventura 

EUA/ING/FRA/ESP 1992 

O POVO BRASILEIRO Documentário

  

Brasil 2005 

VERMELHO BRASIL Drama épico Brasil/França/Canadá 2001 

COMO ERA GOSTOSO 

MEU FRANCES 

Drama/Aventura Brasil 1970 

HANS STADEN Drama Brasil 1999 

 

 



 
 

ANEXOS  

 Figura 01 

 

DONA FRANCISQUINHA – Arquivo pessoal do autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 02 

  

DONA NIÇU –   Arquivo Pessoal do autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Figura 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Professora RONILDA  na saída do Bando Anunciador – 2020 -  Foto autoral  



 
 

 

Figura 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dona NEINHA DE NICU -  Lavagem Nativa  2020 – Foto autoral 



 
 

 Musica classificada em 3º lugar no Festival de Musica Tema do Bloco Afro Malê Debalê 2017                          

SERTANEJO MALÊ:    UM POVO,  VÁRIAS HISTÓRIAS 27 

                                                               Professor: Carlinhos e Marcos  Oliveira  

IMACULADA AFRICA,  REPARAÇÃO 

VELHOS QUILOMBOS, TANTOS  BRASIS 

SOU BOIADEIRO, 

VAQUEIRO, SERTANEJO,  ENTÃO 

PERTENÇA NEGRA, NAÇÃO  MALÊ 

INDEPENDÊNCIA PRA TODO MUNDO VER 

SERTANEJO, 

SERTANEJO  HOMEM  FORTE 

QUE LUTOU PARA VENCER 

SEM TEMER A PRÓPRIA MORTE 

MAIS VALENTE QUE A SORTE 

HISTÓRIAS,   VITÓRIAS,   MALÊS 

É ANTONIO CONSELHEIRO QUE  APRESENTO PRA VOCÊ 

OKÊ MALÊ SOU SERTANEJO NEGRO FORTE 

A LEI DA TERRA ORIGINOU A ESCRAVIDÃO 

CANUDOS ENSINA CONSELHEIRO A RECRIAR 

A CATEQUESE    RESISTÊNCIA  DE  UMA NAÇÃO 

INDIOS, CABOCLOS, CAFUSOS 

ESTIVERAM PRESENTES NA SANTA MISSÃO 

JAGUNÇOS DEFENDEM CANUDOS 

LIDER CONSELHEIRO 

DO GRANDE SERTÃO 

                                                             
27  Essa música foi um trabalho dito, experimental para ambos os autores. Os ensaios realizados na quadra da 
Escola de Samba Unidos  de Itapuã e o conhecimento mutuo dos trabalhos de cada autor proporcionou a 
aproximação. O resultado poderia ter sido melhor, caso não ocorresse um pequeno equivoco com relação a 
comissão julgadora, fato notório durante a realização do evento. No entanto, firmamos o compromisso de 
continuar a parceria e mostrar a capacidade que tínhamos em poder mostrar um trabalho de excelência em 
favor da entidade que valesse o peso de uma representação. 



 
 

39º FESTIVAL DE MUSICA TEMA DO MALE DEBALÊ  para o  

Carnaval 2018 

1º LUGAR 

 

MULHERES GUERREIRAS, HISTÓRIAS NATIVAS
28

 

PROF CARLINHOS & MARCOS OLIVEIRA (BANDOLIM) 

 

O BANDO ANUNCIADOR 

HOJE É O MALÊ DÊBALÊ, 

HISTORIAS QUE DONA CABOCLA 

PODE CONTAR, 

NZINGA, RAINHA DO CONGO 

40 ANOS  IMPEROU, 

O EXERCÍTO PORTUGUÊS DOMINOU. 

AS TERRAS  ESTÃO DEMARCADAS, 

OS INDÍOS COM A PARTE MENOR, 

JOKANAS SÃO BRAVAS GUERREIRAS PATAXÓ ... MALÊ 

MALÊ  Ê  MALÊ DÊBALÊ 

NZINGAS ,JOKANAS, FRANCISCAS 

NATIVAS DE ITAPUÃ 

HOJE TEM GANHADEIRAS 

O  CAFÉ  DE NIÇU QUE REFORÇA O AMANHÃ .     2X 

MÃETENDO  A  TRADIÇÃO 

REFORÇA  A  CULTURA  AFETIVA 

NA VIDA  DA  GENTE, 

FRANCISCA DEIXOU SEU LEGADO 

OLHA OS TERNOS DE REIS!! 

A DOR QUE MARCOU O PASSADO, 

                                                             
28 Considero esta conquista como  um prêmio a inventividade e criatividade dos autores, pesquisadores, 
itapuãzeiros por excelência. A conquista do primeiro  lugar nesse concurso foi a premiação pelos longos aos de 
pesquisas realizadas e a possibilidade de poder apresentar os resultados diante de um grande desafio. O tema 
em si já estava sendo trabalhado em minhas pesquisas e foi tão somente uma motivação a mais pra continuar. 



 
 

SOMOS   REVOLTA   MALÊS. 

O  BUSTO  QUE  MORA ÀS  MARGENS  É  VIDA 

SENTIDA, SEM MORTE 

PRESENTE  MÃE  GILDA  2 X   MALÊ 

MALÊ  Ê MALÊ DÊBALÊ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CALENDARIO DE FESTAS E TRADIÇÕES DO BAIRRO DE ITAPUÃ 

Este documento não é uma produção autoral, mais sim uma   adaptação atualizada  

ao contexto do trabalho para a realidade local. O material  ―análogo‖ então publicado 

em março/2006 pela Fundação Gregório de Matos/Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, é uma produção voltada para o Projeto no Coração da Cidade, 

com características de propaganda turística, sob o nome Itapuã , a capital da poesia. 

JANEIRO 

05 – Folia de Reis 

15 – Dia do Compositor (homenagem a ―seo‖ Regi de Itapuã) 

19 – Aniversario da Baleia Rosa (data móvel) 

21 -  Dia Nacional da Intolerância Religiosa 

25 – Revolta dos Malês 

31 – Lavagem Nativa de Itapuã  (data móvel)29 

        Desfile do Bando Anunciador 

        Café da manhã do Grupo ―Mãetendo a tradição de Dona Niçú 

        Festa da Baleia Jubarte (festa móvel, de acordo com o carnaval) 

        Presente dos Canoeiros   

        Presente de Oxum (data móvel)  - Segundo a família organizadora, ele ocorre 

de 2 em 2 anos – O próximo será em 2021) 

 

FEVEREIRO  

02- Festa de Yemanjá 30  

- Carnaval da Baleia31 

 

     

                                                             
29 -Observar que  a Festa de Itapuã, compreende um período que vai do desfile do Bando Anunciador, na 
quarta-feira , “anunciando “ a lavagem da Igreja e só termina com o presente dos canoeiros , na segunda feira , 
no final da tarde - esta pode ser chamada de Festa Nativa de Itapuã. 
30

 Esta festa ocorre tal como no Rio Vermelho. Segundo as histórias, ela ocorria em Itapuã e com o tempo, foi 
levada para lá. 
31  É uma outra festa tradicional em que remonta os tempos antigos em Itapuã. A Baleia Jubarte tornou-se 
símbolo do carnaval de Itapuã( pelo menos, desde 1988) Ela dá inicio e finaliza o carnaval local, desfilando 
pelas ruas do bairro sendo “conduzida” ao mar na tarde de  quarta feira de cinzas. 



 
 

MARÇO  

07 – Aniversario de fundação do Colegio Lomanto Junior 

14 – Dia da Poesia ( Aniversario de Castro Alves ) 

 

ABRIL 

01 – Aniversário de Dona Francisquinha ( in memoriam) 

21-  Aniversário de Fundação do Itapuã Dominó Clube 

23 – Caruru de São Jorge no Mercado Municipal  

30 – Aniversário de vida de Dorival Caymmi 

 

MAIO 

01 – Aniversário de Dona Cabocla  ( in memoriam) 

 

JUNHO  

01 a 13 – Trezena de Santo Antonio ( Itinerante ) 

05 – Caminhada do Meio Ambiente – pelas dunas e areais de Itapuã 

25 – Arrastão de São João/São Pedro  

24/25 – Caminhada das Lagoas ( Grupo de Remanescentes)  

29 – Missa do anzol – Festa do Pescador 

 

JULHO  

02 –Independência do Brasil na Bahia 

17 – Bale da Chita ( Data móvel) 

 

AGOSTO 

03  -  Dia da Capoeira 

10 – Dia de São Lourenço – Aniversario do ―Rumo do Vento‖ 



 
 

16 – Caminhada de Obaluaê 

22 – Dia do Folclore   ( Cultura Popular ) 

 

SETEMBRO 

03 - Aniversario da Casa da Música – Caminhada Ecológica 

19 – Dia da Árvore 

21 – Desfile da Primavera ( Data móvel ) 

27 – Caruru de São Cosme e São Damião ( na comunidade) 

 

OUTUBRO  

04 – Dia de São Francisco de Assis 

         Celebração que ocorre no Cemitério local, dedicado ao Santo 

 

NOVEMBR0 

01 – Dia de Todos os Santos 

20 – Dia da Consciência Negra 

25 – Dia da Baiana de Acarajé 

 

DEZEMBRO  

02 – Dia do Samba 

04 – Dia de Santa Barbara 

08 – Festa de Nossa Senhora da Conceição ( de  Itapuã) 

20 – Festa de São Tomé 

25 – Samba Noel 

 

FESTAS/ MOVIMENTOS  MÓVEIS  

--Segunda sem Lei  



 
 

-- Candomblé de Valtinho  ( Oxossi) 

-- Samba de Soninha  ( Samba junino) 

--Dia do Farol de Itapuã  

--Personagens Ilustres que traduz lembranças ―das antigas‖ 

       ( Juca Chaves  -  Vinicius de Moraes – Dorival Caymmi ) 

-- Espaço Cultural Rumo do Vento 

-- Samba de Dona Cabocla 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COLEGIO ESTADUAL GOVERNADOR LOMANTO JUNIOR 

PROJETO DE INTERDISCIPLINAR DE EDUCAÇÃO EM AFRICANIDADE  

ÁFRICA ONTEM, E HOJE, NA FREGUESIA DE ITAPUÃ 

Professor /idealizador – Antonio Carlos  Santos da Silva 

Período de apresentação/ exposição – outubro/novembro 2014  

Local – Colégio Estadual Governador Lomanto Júnior 

 

Concebido incialmente como Projeto-Exposição REvivendo a África na 

Escola e na vida, era uma iniciativa pioneira  e insólita em outubro de 2013 no 

tradicional Colegio Estadual Governador Lomanto Junior, em Itapuã, assim 

representada naquela época: 

―A presente exposição possui o caráter de ser ―mais‖ uma abertura antes 

as impossibilidades de pesquisas, seminários, nos quais as justificativas de tempo, 

espaço, programação, entre tantos percalços tem ocasionado uma proposital‖ 

ocultação de sua propagação histórica a ser contada e vista como ela é. A 

proposição é desmistificar a África, só conhecida pela escravidão de outrora e o 

Candomblé dos dias atuais, sobre o qual há uma verdadeira ―diabolização‖, quando 

no tratar dos seus símbolos, mitos, lendas ou pior. A total ignorância no conhecê-la 

no processo de transformação mundial com grandes contribuições em todos os 

campos da vida social e moderna. Marcus Garvey, ativista jamaicano (1887-1940) 

em sua contemporânea sabedoria profetizou: ―Um povo se sua história, origem e 

cultura, é como uma planta sem raiz‖. Teve como objetivo específico: Promover, 

através do presente projeto de cunho multidisciplinar, no qual o estudante era um 

participante/observador, poderá reencontrar um passado ―cotidiano‖ acerca das 

importantes contribuições das comunidades africanas para a sociedade, bem como 

ampliar seus conhecimentos sobre o tema, disseminando-os e inserindo-os no seu 

dia-a-dia e nas diversas atividades da vida social e cultural. 

O objetivo daquela exposição era tão somente: ― Reconhecer a história, a 

cultura, as tradições e contribuições das comunidades africanas como vetor de 

integração cotidiana no educando, fornecendo conteúdo e informações como 

pressupostos de pesquisas, teses, consultas que possibilitem sua inserção e 



 
 

conscientização critica acerca da normatização das leis (já citadas), enquanto 

integrante do processo de formação da cidadania do adolescente e povos 

afrodescendentes‖. Infelizmente, naquela época e ainda hoje, encontramos 

professor@s que se omitem em mostrar, querer participar de atividades tais, 

sabendo que as leis e seus conteúdos  são multidisciplinares, contudo não deixo de 

fazer, expor , mostrar e antes de tudo pesquisar sobre o tema. 

A partir de 2014, motivado pelas pesquisas realizadas, sem contudo ter a 

compensação financeira necessária, uma vez que  foram investidos recursos 

próprios em favor da causa, o tema AFRICA ONTEM, E HOJE, NA FREGUESIA DE 

ITAPUÃ  ganhou nome, forma e proveito em favor da causa e ai passou a 

representar todo o conteúdo estudado e pesquisado até então. Iniciado no então 

Colégio Estadual Governador Lomanto Júnior, em Itapuã, permaneceu como 

referência para visitação, estudos, pesquisas. Em 2016, por  motivos intolerância 

religiosa ou inveja, uma colega , dita evangélica , passou a perseguir o trabalho, 

fazendo comentários maldosos e criando intrigas dentro das dependências do 

referido colégio , com isso o  projeto perdeu o espaço e a projeção devida. Mas 

enquanto esteve ―vivo‖ dentro do colégio, tivemos oportunidade de atrair a 

comunidade escolar e convidadas, site de noticias do bairro, professoras de outras 

unidades, até gravamos um vídeo no local. O objetivo desse trabalho era ― realizar 

uma exposição com fatos, histórias de personagens da sociedade local, colonial, 

republicana evidenciando figuras da cultura urbana como rezadeiras, parteiras, 

ganhadeiras, entre outras manifestações que traduzam o conceito de identidade e 

sentimento de pertença‖. A ideia era também reconstruir o passado incluindo-o no 

presente através de uma mostra etnográfica na qual os personagens identifiquem-se 

através dos fatos, relatos e da analogia que se pretende fazer com cada uma delas 

e confirmar a presença da África negra em nossos dias, e ai o mote AS PESSOAS 

DEVEM CONHECER AS HISTÓRIAS E SE RECONHECER COMO PARTE DELA 

passou a ser utilizado com muito mais frequência e ser a motivação de toda a 

continuação da pesquisa até chegar ao Mestrado. 

O objetivo final desse capitulo é mostrar em imagens todo esse trabalho 

que tem sido exposto nos espaços de educação. É uma sequência de 52 imagens 

que mostram a trajetória de uma África que está viva no bairro de Itapuã e, como 

tenho sempre argumentado: ontem, com os personagens que com o tempo se 



 
 

instalaram e estão ―vivos‖ na freguesia . Também os registros desses momentos são 

informações importantes que compõem o retrato dum trabalho feito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

JUSTIFICATIVA    

 

É inquestionável que a África é o berço da humanidade; que  esse 

continente guarda consigo uma longa história de lutas, conquistas inglórias e tantos 

outros fatos além da tão iminente e constrangedora escravidão, marca registrada de 

um tempo que não passou incólume  em todo o mundo,  sempre revivido  de tempos 

em tempos e  apesar de tudo, ainda reverenciado   pela capacidade de seu povo em 

resignar-se  na busca de dias melhores, como tem ocorrido, até porque  a África 

deixou de ser o país das savanas, dos leões e zebras, passando a viver, mesmo 

com todas as dificuldades impostas pelo capitalismo ainda existente em suas 

fronteiras,  dos valores e tradições legados pelos antepassados, dos parcos 

recursos que restaram  mas que com o passar do tempo foram transformando a 

economia local e em constante crescimento na busca de dias melhores.  Essa é 

uma realidade nua e cruel, que nunca mais será esquecida. Além disso, 

conhecimentos e invenções que o mundo tem, muitas já vivenciadas no mundo 

comum, deve-se à África e mesmo não querendo ,é sempre necessário tornar 

latente para que o mundo inteiro não se esqueça disso, uma vez que nações do 

mundo inteiro, beberam e ganharam com a exploração no continente africano, tão 

sofrido, dividido, explorado de toda a forma possível e impossível, mas que produziu 

riquezas e ainda produz, matérias as quais facilitam a vida de toda a população 

mundial. Mas há um outro lado. A riqueza cultural produzida pelo imenso continente 

africano nos últimos anos, consequência do iminente tráfico escravagista, advindo 

de várias regiões, estados, aldeias africanas, nas quais viviam-se em reinados e 

cultuando os recursos  extraídos em suas próprias terras,  disseminou-se de forma  

globalizada  como um traço marcante da história de todo mundo, um legado que se 

traduz em vários setores da vida social, pública, cultural  e ainda hoje reverberados , 

formando juntamente com outros povos uma  grande cultura chamada Brasil, tanto 

geográfica , quanto economicamente.  Contudo sua contribuição cultural foi maior, 

mais importante e mais ainda evidente do ponto de vista populacional, pois ao que 

se relata, propiciada pelo tráfico escravo, aportaram em nossa terra brasílis, povos 

de várias etnias africanas carregando seus falares, modos vivendi, seu cotidiano, 

hoje acentuado nos nossos mais simples modo de viver, em se tratando de andar 

descalço, tanto quanto nos hábito de tomar chá ou na utilização de métodos para 



 
 

parturientes... A esse processo de ―dominação‖, disseminação cultural  chamamos 

de DIÁSPORA . ―E a Bahia‖ Bahia de Castro Alves, do acarajé, das noites de magia, 

do candomblé...‖ diz o cancioneiro popular,  foi a primeira capital de Brasil e por si 

só, carregou consigo todo um processo de formação social , sendo  também a  

primeira sociedade da época, norteadora de costumes, do cotidiano social no qual 

destacavam-se vários elementos que aos poucos foram  se modificando e tornando-

se figuras ímpares no processo de estratificação  e modernização social, mas sem 

contudo perder a sua magnitude, sua leveza, seu espaço. E são esses personagens 

que proliferaram nessa sociedade, mesmo com falta de oportunidades, condições de 

trabalho profissional e de sobrevivência, uma vez que essa mesma sociedade que o 

libertou posteriormente não assinou, ironicamente, a sua carteira de trabalho. E ai 

tornaram-se protagonistas de seu tempo, ante às demandas sociais e mesmo por 

uma questão de ensinamentos e mais ainda por um legado que insistira, como ainda 

insiste nos dias atuais, em nortear a vida de nossas comunidades, em particular a 

nossa, povo itapuãzeiro, nativos como muitos se autodeterminam e que sabem 

como poucos  resignar-se, mas também ressignificar-se   como elemento à frente do 

seu tempo e como disse Caymmi em proféticos e propalados versos pelo mundo 

inteiro...‖passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, falar de amor em 

Itapuã...‖ não tem coisa melhor. 

Quanto ao povo de Itapuã, ou povo da ―aldeia‖, ou da antiga colônia de 

pescadores, (ou Vila Velha dos Caboclos e também Aldeia dos Franceses) da qual é 

oriundo o bairro, ainda que em meio ao progresso iminente, um mundo globalizado, 

em que domina a sociedade de informação, podemos perceber e vivenciar, traços 

de uma sociedade antiga,  que aos poucos vai sucumbindo ante ao progresso 

desenfreado e às novas tendências sociais, mas que  ainda assim resiste, são 

atemporais. Por isso  necessário se faz reverenciar um modo  remanescente de vida 

tipicamente africano, essa tal baianidade, traduzido no seu modo de vestir /viver , 

―um velho calção de banho, um dia pra vadiar [...] depois da praça Caymmi, sentir 

preguiça no corpo, e numa esteira de vime, sentir preguiça no corpo é bom...‖ ainda 

reverenciando o velho compositor que buscava sempre nessa comunidade um 

motivo a mais pra viver e se inspirar. Podemos frisar que Itapuã tem vida própria, 

realidade provinciana e conserva em sua vizinhança algumas características do dia 

a dia da antiguidade, como por exemplo, uma lavagem nativa, um carnaval da 

baleia, o artesanato indígena, presentes para as águas doces e salgadas, 



 
 

ganhadeiras, vendedores de bolo e lelé, os ternos de reis, ente outras manifestações  

culturais , artísticas, folclóricas e sociais que são, acima de tudo, marcantes e  fazem 

ser uma sociedade tão próxima dos costumes coloniais ,  sobrevivente pela  

aquiescência dos seus moradores e cidadãos visitantes  que ao chegarem aqui 

apaixonaram-se prontamente pelo seu modo de viver, de divertir-se, identificando-se 

e interagindo prontamente com a realidade à mostra. 

O que se pretende, em suma, é implementar  um  Projeto Interdisciplinar 

fundamentado na africanidade, embasando-se nas Leis 10.639/03 e 11.645/08 nesta 

Unidade  Escolar objetivando dar  vida, voz e vez a essa gente, fazê-los sentirem-se 

pertencentes  e participantes  dessa forma cultural de ser e viver, revivendo a África 

em nossos dias,  tendo um olhar mais próximo dessa realidade, na qual o velho e o 

novo convivem harmonicamente entre si , ganhando novas formas e assumindo  no 

seu cotidiano o compromisso de preservar  uma sociedade comum a todas as 

outras, mas  acima de tudo, ganhar destaque  neste olhar, que é multidisciplinar. 

Esse processo abrange todas as áreas do conhecimento através de uma ―viagem‖ 

no tempo. Já iniciamos com a Matemática, e com a História, procurando situar-nos 

geograficamente no espaço e com a entrada de tantos outros elementos didáticos, 

podendo-se perceber uma tênue mudança na realidade,  a começar pela questão do 

progresso em forma de concreto e estradas, os quais transformaram as então ruas 

de barro e os extensos areais em ruas de chão preto e duro, propiciando o tráfego  

de carro e outros veículos pesados. 

A ideia é também reconstruir o passado incluindo-o no presente, através 

de uma mostra, na qual todos os personagens identifiquem-se através dos fatos, dos 

relatos e da analogia que se pretende fazer com cada um deles e  confirmar a 

presença da África negra em nossos dias, tão presente quanto as contribuições dos 

povos que aqui chegaram e fazem parte tão presente do nosso dia a dia.  

 

 

OBJETIVO  

 

Realizar uma exposição com fatos, histórias de personagens da 

sociedade local, colonial, republicana, evidenciando figuras da cultura urbana como: 



 
 

rezadeiras, parteiras, ganhadeiras, entre outras manifestações que traduzam o 

conceito de identidade e sentimento de pertença. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Mostrar à comunidade, principalmente aos estudantes e jovens, que vivenciar e 

propiciar o aprendizado sobre o que é africanidade dentro  da modernidade e a 

obrigatoriedade de trabalhar com as leis 10.639/03 e 11.645/08 e  saber  a 

importância no preservar os valores ora traduzidos, seja  de forma oral ou  

escrita;  a consciência de que temos um passado de riqueza e que em meio à 

modernidade, podemos e devemos lutar para conservação do legado recebido, 

sem relegar a condição de ser negro e do índio, mas sim valorizar-se por ser e 

construir uma sociedade melhor para si e para os que virão , mais ainda, saber 

que Itapuã´, mesmo sendo uma sociedade carente de recursos sociais e 

políticas públicas, ainda resiste e persiste na condição de ser uma bairro com 

vida própria; 

 Mostrar aos alunos o significado da africanidade na contemporaneidade; 

 Objetivar a obrigatoriedade do trabalho com as leis 10.639/03 e 11.645/08 para 

o conhecimento e valorização da preservação das culturas africana e indígena; 

 Mostrar Itapuã como um bairro de resistência, manutenção dos valores 

ancestrais e sua preservação para a posteridade;  

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

O TEMA 

Foi numa discussão sobre o dia da África (25 de maio), na passagem do 

então 24 de maio de 2014, que esta questão passou a ser relevante. Falava-se 

sobre pertencimento, com relação à educação enquanto método de trabalho e de 

que forma sofre ou transmite influências ao meio em que está inserida e o seu 

tratar . Estas influências dialogam com a questão dá África e africanidade no que diz 

respeito aos griôs, transmissores de histórias, conhecimentos de forma oral, mas 

que sobremaneira chegavam aos corações dos ouvintes e transformavam suas 

almas e suas vidas. Eram lições vividas de gerações e gerações dos povos daquela 

época, ora conduzidos como escravos, dos quais somos descendentes, mostrando 

nosso modo de vida e comportamento... Por que não??? Por que não ―buscar‖ esse 

povo, ou melhor, trazer a história para que ao povo, possa, em dado momento, se 

ver, reconhecer-se, se encontrar? Como estamos falando de histórias contadas, 

pretende-se recobrar num tempo quase perdido: uma tradição, uma história perdida, 

uma fábula, até mesmo uma lembrança. Memória de uma vida que se traduz num 

modo de vida, lições que só o tempo pode contar, ora traduzidas neste projeto, cujo 

mote: ―As pessoas devem conhecer  a história e se reconhecer como parte 

dela”, visa, acima de tudo, mostrar aos jovens, que  o bairro de Itapuã tem história, 

um legado, uma tradição cultural, ainda ―viva‖, ao menos nas mentes e corações 

deste povo. Ante um mundo globalizado e que por sua vez, precisa ser avivada ,a 

memória cultural não sucumbe,  mas precisa de ser  também rememorada, através 

das manifestações realizadas pelo  calendário, que é local, independente do que 

ocorre em nossa cidade. A expressão: ―Itapuã têm vida própria‖, foi a ideia inicial  

motivadora dessa pesquisa, desse levantamento. Busca-se retratar e resgatar 

imagens dos povos da África, como aguadeiros, ganhadeiras, pescadores, ama de 

leite, que são, na maioria, povos oriundos de uma África que ainda permanece no 

dia a dia da ―freguesia‖ de Itapuã, por ser cultural, real, viva...  

Até as músicas, escolhidas para as intervenções, são, na sua maioria, 

escolhidas para subsidiar as visitações. Entre elas, podemos destacar o trabalho de 

Juliana Ribeiro, Dorival Caymmi, Lazzo Matumbi, que por sua natureza de baianos, 

são também pesquisadores de nosso cultura, personagens de nosso tempo, bem 

como as publicações, livros, revistas, denominados ―material correspondente‖, pois 

trazem  a fundamentação  de todo a material exposto.  



 
 

INTERVENÇOES MUSICAIS  

A introdução de músicas ou o processo de intervenção no Projeto 

Interdisciplinar de Educação em Africanidade que tem como tema: ―África de 

Ontem, e hoje, na freguesia de Itapuã” é uma forma aprimorada para promover 

uma ―viagem‖ em torno do assunto a ser discutido, observado, pois nada mais é do 

que aprofundar a causa, digo, mostrar os autores, cantores, interpretes 

participantes.  Essas intervenções têm sobremaneira uma fundamentação, uma 

pesquisa, baseada no mote: “As pessoas devem conhecer a história e se 

reconhecer como parte dela”, o qual sugere um vasto e amplo campo de 

informações. É possível perceber o quanto a música é a expressão do tempo e 

através dela é que vamos encontrar o complemento do processo de ―africanização‖, 

que ora se apresenta. Com suas interpretações, seus ritmos, instrumentos, entre 

outros, brasileiros, brasilíndios, baianos, afrodescendentes, ―beberam‖ dessa fonte 

que até hoje inspira muitos historiadores, pesquisadores, estudantes, a contar e 

cantar suas histórias. Cada música executada, pode ou deve conduzir cada 

participante a reencontrar no vão do tempo uma lembrança, uma motivação ou 

alguém que ficou no tempo, na saudade... 

A verdade é que a visão dessa musicalidade é uma inspiração e tanto, um 

olhar mais apurado e diferenciado do que seja África. No caso de Itapuã, terra 

cantada, versejada por autores no Brasil e no mundo inteiro, a inspiração é divina...  

Por isso as músicas/autores abaixo relacionados, possuem uma relação muito 

próxima com a africanidade e suas letras dialogam com cada tempo, cada época, 

com Itapuã, com sua gente, com seu povo, com seu cotidiano, com a ―vida própria‖ 

que lhe confere o título de aldeia, num vai e vem de das ondas de Caymmi, nos 

mistérios do Abaeté, nas lentes de Verger, nos cantos e encantos dos Orixás...  

 

TITULO AUTOR(ES) 

01 - XANGÔ - Canto dos orixás                 DIVERSOS  INTERPRETES 

02 – VIRGINIA RODRIGUES                          VIRGINIA RODRIGUES 

03 – DORIVAL CAYMMI 100 ANOS             DIVERSOS AUTORES  Volume  01  e 02 



 
 

04 – SENZALA JAU (JAUPERI) 

05 – JAUPERI JAUPERI 

06 – SEMPRE CLARA NUNES 

07 – SPECIAL JIMMY CLIFF 

08 – SAMBA DE BOTEQUIM PEDRÃO E O GRUPO BOTEQUIM   

Volume  01 e 02 

09 – PNEUMATICAMENTE 

FALANDO     

PEU MEURRAY 

10 -  LAZZO MATUMBI LAZZO MATUMBI 

11- BAHIA COM TODAS AS LETRAS          DIVERSOS INTERPRETES 

12 – KAYA BOB MARLEY 

13 – MISSA QUILOMBOLA MILTON NASCIMENTO E OUTROS 

INTERPRETES 

14 – SEMBA  MAGARY LORD 

15 – CANTO NO MEU CANTO RITA BRAZ 

16 – BRILHO DE LUZ  AFOXÉ KORIN NAGÔ 

17 – WAKAY CAMINHO DE TODOS           MATYDY  EKYTOÁ  ( CANTOS 

INDIGENAS ) 

18 – MARABÔ CARLINHOS BROW 

     

TITULO AUTOR(ES) 

19 – AS GANHADEIRAS DE ITAPUÃ AS GANHADEIRAS DE ITAPUÃ 

20 – RIACHÃO RIACHÃO 



 
 

21 – ESMOLA CANTADA    MUSICOS DE CACHOEIRA – SAMBA DE 

DONA DALVA 

22 – CINCO SENTIDOS MATEUS ALELUIA 

23 – PELA VIDA OLODUM 

24 – TIMBALADA  TIMBALADA 

25 – AFRICANIDADE  SELEÇÃO DE MUSICAS DA ESCOLA DO 

PARQUE 

26 – AMARELO  JULIANA RIBEIRO 

27 – MINHA VIDA  NELSON RUFINO 

28 – CANTINHO DO MAR VERONICA DUMAR 

29 – CESARIA EVORA &...CESARIA  EVORA E DIVERSOS 

AUTORES/INTERPRETES 

30 – XÉ POVO   PAULO FLORES 

31 – AFRICAN VIBES  MUSICAS AFRICANAS – 

INSTRUMENTAL 

32 – COM FUSÕES   MUSICAS AFRICANAS -   

INSTRUMENTAL 

  

  

  

  

 

 

 



 
 

REFERÊNCIAS FILMOGRAFICAS  

 

Também apresentamos com referencial alguns filmes, documentários que 

fundamentam essa temática, sobremaneira com informações valiosas acerca de 

todo o processo de africanização, para que possam servir de substrato para 

posteriores discussões, reflexões acerca do tema. Como ponto central da temática é  

possível perceber em nuances ou linhas gerais o povo africano e seu legado, sua 

identificação e sua identidade. O tema "―África de Ontem, e hoje, na freguesia de 

Itapuã”   vai dialogar diretamente com a mensagem dos filmes propostos, ou seja, a 

temática  amplamente difundida no cotidiano  subjaz em diversas passagens dos 

documentários.  A identificação com o mote : É preciso conhecer a historia e se 

reconhecer como parte dela‖ , também perpassa em todas as linhas dos 

documentários, pois vivendo uma cultura legada em um modo de vida própria de 

uma civilização formada a partir da  união de várias culturas, é notório perceber os 

laivos  desse processo no cotidiano dessa ―freguesia‖ 

 

01 – CURSO DE YORUBÁ                                         OLUKÓ  VANDER  

Resumo – Apresenta um compêndio de lições em vídeo de maneira bastante prática 

a introdução do Yorubá através da gramática e seus morfemas, fonemas, 

substantivo, artigos, a fonação, a entonação e entre outros aspectos a acentuação, o 

grande diferencial de nossa língua, mas também todo um processo de aculturação 

pelo qual a língua ―sofreu‖ ao chegar ao país pelos povos então escravizados e 

como essa linguagem passou a ser digerida e passou a conviver, ainda que de 

forma ―harmônica‖ junto a língua do colonizador  português e a língua da população  

tupy e suas vertentes.  São 08 aulas com  média de 30 minutos cada... 

 

02 - E 14 – ENCONTRO DAS CULTURAS DOSPOVOS INDIGENAS DA BAHIA –

Aproximadamente 50 minutos -  Ocorrido em 2008 no interior da Bahia( município de 

Rodelas), este documentário é uma revelação do processo de culturação e 

aculturação que 14 etnias indígenas sofreram  e ainda sofrem no nosso país.  Traz 

como pauta também a possibilidade de revisão do seu legado, a globalização tendo 



 
 

em vista a preservação dos seus lugares bem como da sua gente.  Produzido pela 

TVE e do Governo da Bahia, é um sinal de alerta para o eminente processo de 

extinção pelo qual tantas tribos passam e a que eles estão fazendo para 

―sobreviverem‖ literalmente na sociedade atual. Traduzido de como um pedido de 

socorro aos povos indígenas, o E14 (são 14 etnias indígenas na Bahia) é uma 

parada para pensar qual é o lugar do índio na Bahia, como estão, como vivem, 

quem são os índios brasileiros da atualidade, as mudanças que estão ocorrendo 

desde as perdas e preservação/demarcação de suas terras, até a chegada do 

homem branco, sua cultura, suas doenças, até o índio, novos costumes, a 

universidade e o retorno ou fuga da sua gente, as questões políticas, em geral...  

 

03 – DESFILE DE AFOXÉS – Aproximadamente 30 minutos – Como o próprio título 

diz, o documentário atravessa o atlântico e remonta a trajetória dos afoxés, da África 

distante até a nossa diáspora nos dias atuais. Como se sabe, os afoxés são a 

representação dos Orixás, através da musicalidade, o Ijexá, proveniente da Nigéria. 

Para entender melhor esta questão, é preciso saber que os rituais dos orixás, são 

cerimônias cercadas de mistérios, as quais as danças, as comidas servidas, a 

iniciação não podem ser vistas por todos, resguardadas as pessoas ―preparadas‖ 

para tal fim.  O que vai para a rua, para o carnaval, por exemplo, é a parte mais 

branda que pode ser vista, acompanhada e difundida pela comunidade ―leiga‖, como 

o ritmo mais lento, os instrumentos, as músicas, ainda que nem todas literalmente 

traduzidas e as indumentárias, que são caracterizadas de uma forma mais lúdica 

homenageando a sua ―representação‖, Orixás. Os orixás eram deuses em suas 

terras, suas tribos e seus ritos, guardadas as devidas proporções, não podem ser 

apreciadas de maneira ampla pela coletividade.  Mostra também a resistência dos 

mais antigos, a reprovação e relegação dos poderes públicos como a perseguição 

ao culto e sua evolução nos dias atuais. Afoxé é o candomblé de Rua.  

 

03 – CIDADE DAS MULHERES – Aproximadamente 1:00 hora -  2004 - É um 

documentário produzido   a partir do livro homônimo escrito pela escritora norte-

americana Ruth Landes, que vivem na Bahia no final dos anos 30 e escreveu 

passagem da vidas das mulheres da cidade, seus ritos, suas festas de largo, 



 
 

lavagens, entre outras manifestações, principalmente as Sacerdotisas, como Mãe 

Stela de Oxossi, entre outras, Alaíde do Feijão, Viviam Caroline, presidente da 

Banda DIDÁ, As senhoras da Irmandade da Boa Morte,  no qual ela explora a 

importância do universo feminino na vida da cidade diásporica, a relevância da 

maternidade e seu poder de administração e criação e mais ainda, a ênfase dada 

pela autora ratificada nos relatos de forma clara de que Salvador ( A Salvador, tanto 

quanto A Bahia) é a cidade das mulheres.  

 

04 – QUILOMBOS DA BAHIA – 2004 – Documentário de 01:40 minutos -  Regata a 

história da Bahia e os Quilombos em 69 comunidades negras  remanescentes da 

cultura baiana dos idos da escravidão até os dias atuais. Os relatos tratam , 

principalmente dos mais velhos, bem como os  netos e bisnetos dos escravizados, 

que ainda guardam muitas tradições, e tentam a todo custo sobreviverem ao que 

restam de suas culturas, sem deixar que esse legado se esvaia, vivem do como em 

alguns lugares, em condições subumanas e insalubres, sem água potável ou 

energia elétrica,  ao mesmo tempo que se fecham dificultam a entrada dos 

afrodescendentes que insistem em modificar o seu modo de vida, e introduzir novos 

costumes, sobretudo para os mais novos. Num misto e linguagem africana ( yorubá 

e nagô), alguns ainda guardam as formas de expressão cativas dos povos antigos.  

 

05 – MOJUBÁ – A COR DA CULTURA – Aproximadamente 50 minutos – 2008 – É 

um conjunto de relatos de antropólogos, pesquisadores, historiadores, ialorixás 

( Makota Valdina – 20:00) da Bahia, do Rio de Janeiro e do Maranhão, que analisam 

os movimentos quilombolas, as relações do sincretismo religioso, também a busca 

de situar o negro afrodescendente como sujeito de sua história, a renovação da 

história dos Quilombos numa perspectiva atual, ilustrado por lendas, e histórias dos 

orixás.  O conceito de Cultura é revisto e renovado. No capitulo 1 relata os 

quilombos e o 2 relata as festas religiosas. 

06 – ATLANTICO NEGRO – NA ROTA DOS ORIXAS – Aproximadamente 50 

minutos -  É uma homenagem prestada ao Candomblé, religião tipicamente africana, 

cultuada pela maioria dos povos africanos, herança trazida pelos povos 

escravizados, que viviam em seus Reinados. Explica a África, dos reinos históricos, 



 
 

dos reinos de riqueza, das línguas difusas, a tradição junto à modernidade, como a 

origem do Candomblé da Bahia, o Tambor de Minas e o Vodun do Maranhão. 

Remonta também um passado histórico das representações dos Orixás para os dias 

atuais e utiliza como pano de fundo a história de um Bastão Cerimonial Sagrado que 

foi enviado do Benin como continuação do legado, bem como o incontinente 

―diálogo‖ das culturas africano-brasileiras, como por exemplo, o presente de 

Yemanjá, figura significativa no processo de aproximação do Brasil com a África, 

devido ao mar (Janaina, rainha do mar, mãe, cujos filhos são peixes, mar que 

aproxima as vidas, as nações, as culturas, os mundos...  

 

07 – ITAPUÃ – aproximadamente 40 minutos – 2012 – Um documentário do 

Jornalista a Repórter Fotográfico João Franco, morador nativo, itapuãzeiro por 

natureza , realizado para conclusão do Curso de Jornalismo, no qual foca o bairro de 

Itapuã na sua essência, antiguidade em contrapartida à modernidade de então. 

Nele, os moradores são caracterizados como são, sem retoques; são revividas as 

suas tradições, histórias, velhos e antigos moradores que fizeram e ainda fazem 

parte da história, em comentários emocionantes, tendo como pano de fundo a 

musicalidade existente na cultura local. 

 

08 -  OUTROS DOCUMENTÁRIOS –  

A – AFRICANIDADES 

B -  CAPOEIRA -  Grupo Nova Geração da Capoeira de Angola  

C -  CAPOEIRA BRSILEIRA PARA O MUNDO  

D -  INVICTUS -  A história de África de Nelson Mandela, representada através do 

Rugbi e a luta de libertação do povo negro.  

 

 

 

 



 
 

A RELEVÃNCIA 

 

A relevância deste projeto consiste em reconhecer a importância da 

história e cultura africana e indígena  enquanto legado , tendo em vista a sua  

integração aos currículos escolares face a obrigatoriedade   das Leis 10.639/03 e 

11.645/08, bem como fator de integração social  e desenvolvimento da cultura como 

um todo, mas também fomentar através do mote: ― As pessoas devem conhecer a 

história e se reconhecer como parte dela‖, a manutenção da tradição cultural 

protagonizada pelas festas populares, o ―pertencimento‖ do bairro de Itapuã, sua 

gente, sua ―vida própria‖, para o povo ―itapuãzeiro‖, bem como a coletividade em 

geral, através do vetor principal  o CEGLJ   ( Colégio Estadual Governador Lomanto 

Júnior), que desde os anos 60 se mantém  como referência de educação e formação 

por várias e várias gerações. 

 

METODOLOGIA 

 

Este Projeto envolverá, inicialmente, a comunidade escolar como forma 

de integração interdisciplinar, para que seja dimensionada como elemento de 

agregação ao Planejamento Anual Unidade no decorrer da 3ª unidade, envolvendo a 

questão da africanidade. Nesse interim, cada educador, coordenador, articulador, 

educando e outros atores afins, a seu tempo, poderá adicionar, fomentar, entre 

outras ações, dinâmicas de valorização do conteúdo como um todo, formas de 

avaliação, seminários, mostras de filmes, oficinas, palestras, festivais de dança, 

entre outras manifestações  para enriquecimento do tema proposto. 

A abertura do Projeto Interdisciplinar de Educação em Africanidade: 

―África de Ontem, e hoje, na freguesia de Itapuã”, cujo mote: ― As pessoas 

devem conhecer  a história e se reconhecer como parte dela”, tem a intenção de 

ser o ―pontapé inicial‖ da 3ª Unidade de trabalho, oportunizando nos meses de 

setembro/outubro a realização de jornadas educacionais interdisciplinares junto à 

comunidade escolar, visitas, projeção de filmes/documentários, palestras , entre 



 
 

outras manifestações e por fim, culminar com um evento envolvendo a comunidade 

local em 20 de novembro – Dia da Consciência Negra. 

É intenção do referido Projeto abarcar a comunidade ―itapuãzeira‖ como 

um todo, ressignificando a importância do CEGLJ  para a mesma, bem como 

fortalecer os laços de coletividade com seu alunado e familiares, mas também 

restabelecer e ampliar  o contato com as comunidades do entorno, bem como  trazer 

de volta antigos moradores, educadores, entre outros personagens marcantes na  

sua trajetória. Para tanto, será estabelecido um calendário com horário de visitas, 

cadastramento de visitantes com monitores disponíveis para condução dos 

participantes e controle de programação. Poderá ocorrer também mostra de filmes 

para a comunidade geral, de acordo com a programação estabelecida.  

 

RECURSOS 

Materiais 

Os recursos disponíveis para realização do Projeto Interdisciplinar de 

Educação em Africanidade, estão dispostos na sala alocada ao Curso de Guia de 

Turismo, como sendo: 65 gravuras, fotos, reportagens, instrumentos musicais, livros 

didáticos, livros paradidáticos, revistas, camisas alusivas, módulos, símbolos, entre 

outros, que remetem à África de ontem e a Itapuã de hoje, contando histórias, 

mostrando personagens, e fatos no contexto da africanidade e pertencimento 

cultural. 

 

Humanos 

O professor Antonio Carlos ( Lingua Portuguesa) foi o idealizador do 

projeto e participante ativo no processo de construção, decoração, realização de 

suas etapas; 

A participação da Ialorixá Maria Jovelina dos Reis Bispo, responsáveis 

pela elaboração e execução e caracterização do personagem simbolizando a África 

mãe; 



 
 

Parceria com a comunidade no sentido de conceder direitos para 

exposição de fotos e ou eventos de natureza, bem como aquisição de instrumentos 

e camisas alusivos aos eventos;  

 

MATERIAIS  

A aquisição de livros e revistas foi um item considerável na realização do 

Projeto Interdisciplinar em Africanidade. Sendo de natureza espontânea, fortaleceu a 

construção do conteúdo como um todo, haja vista que para realização do referido 

Projeto a ideia central já estava em si prenunciada e a maioria do material existente 

já faz parte do acervo do idealizador. Neste caso, participa como denominado 

MATERIAL CORRESPONDENTE‖, uma vez que servirá como referencial para 

ampliação do conteúdo. 

É interessante relevar que a decoração ambiente  perfaz a ideia de África 

existe em nosso imaginário, criada para este fim, pretendendo dar um enfoque no 

clima que  permeia a nossa realidade. A base na qual estão estabelecidos os livros, 

revistas e CD‘s/ DVD‘s é preponderante nas cores verde/amarela perfazendo as 

cores do Brasil, mas releva-se o fato de ter a África como objeto de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - 2014 

 

ETAPAS Mai Jun Jul Ago Set Out Nov dezembro 

Idealização X        

Planejamento  X       

Execução   X      

Execução    X     

Apresentação    X X    

Eventos    X X X X  

Culminância       X  X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO  

TEXTO - IMAGENS DA AFRICA 

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DE ABERTURA 

1- Dia  29/08/2104  - ACOLHIDA  às  15h 
2- MENSAGEM DE BOAS VIDAS 
3- Composição da mesa:  

a – Direção do CEGLJ ( Direção/ Coordenação) 

b -  Amadeu Alves –Musico/ Compositor 

c -  Professor  Narciso Patrocínio – Ex-Diretor 

d – Professora Narcimaria Correia  - Professora / Escritora 

e -  Cristóvão da Silva  - Ator/Diretor  

f – João Franco – Jornalista  

     g -  Silvana Bispo  - Professora / Historiadora 

     h – Guacira Maciel – Escritora  

     i – Homenageado (a)  

4- Debate / Reflexão / Contribuições sobre o tema: 
“AFRICA ONTEM, E HOJE, NA FREGUESIA DE ITAPUÃ” 

 

5- Evento paralelo – OFICINA DE TRANÇADOS AFROS 
6- Apresentação Musical  - PEDRÃO E GRUPO BOTEQUIM 
7- Apresentação do GRUPO HARAMBÉ 
8- Visitação ao PROJETO 
9- AGRADECIMENTOS  
10- LANCHE – BAIANA DE ACARAJÉ 
 

AS LETRAS DE MUSICAS 

ITAPUÃ CANTA SUA GENTE, de Marcos ―Bandolim‖ Oliveira para a Escola de 
Samba Unidos de Itapuã, Itapuã, 2016  

CAYMMI, Dorival. A jangada voltou só, de Caymmi. In: CARVALHO, Marielson. 
Caymmianos: personagens das Canções de Dorival Caymmi. Eduneb: Salvador, 
2015. 
CAYMMI, Dorival. Milagre. in: CARVALHO, Marielson. Caymmianos: personagens 

das Canções de Dorival Caymmi. Eduneb: Salvador, 2015. 
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