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RESUMO

O estudo História e Educação de Mulheres Remanescentes Indígenas de Missão do Sahy tem 
como  objetivo  compreender,  através  de  reminiscências  e  lembranças,  a  transmissão  de 
costumes e práticas educativas  de um grupo de mulheres em suas relações com a família, a 
escola  e  a  religião.  O  aporte  teórico-metodológico  utilizado  foi  a  História  Oral,  uma 
abordagem que oportunizou trabalhar com a história  de mulheres  e a memória,  buscando 
reconstituir algumas experiências por elas vividas enquanto detentoras da guarda das histórias 
e dos saberes transmitidos pelas antepassadas, como ativistas em atividades comunitárias e em 
partidos políticos, e na direção de associações comunitárias e  zeladoras da igreja. A pesquisa 
foi realizada no distrito de Missão do Sahy, um antigo aldeamento franciscano instalado em 
1697 e extinto por volta de 1863, situado no Território das Jacobinas, no Município de Senhor 
do Bonfim, norte da Bahia. O estudo mostrou que ainda há uma forte presença das práticas 
dos padres franciscanos, criadores do aldeamento; revelou ainda que as orientações religiosas 
contribuíram de forma substancial para a consolidação do papel da mulher de Missão do Sahy 
como mãe e esposa. Este estudo também evidenciou o preconceito que atinge as reanescentes 
mais jovens que,  nem índias nem negras, continuam a serem vitimadas pela discriminação, 
fato  que  possivelmente  tem  origem  no  desconhecimento  da  identidade  destas  mulheres. 
Vários  autores  auxiliaram  neste  estudo:  Halbwachs  (2006),  Bosi  (1994)  e  Pollak  (1989) 
contribuíram para a construção do estudo da memória; Perrot (1988, 2006, 2007), e Del Piore 
(2007)  embasaram  a  história  de  mulheres;  os  autores  regionais  Machado  (1993,  2007), 
Lourenço  Pereira  da  Silva  (1906,  1915),  Adolfo  Silva  (1971),  Edith  Freitas  (1997),  José 
Freitas (2001), Da Paz (2001, 2004), Dourado (2008), Santos (2007), Araújo (2002) e Vieira 
Filho (2008) contribuíram para a construção de uma historiografia do local da pesquisa. Os 
cronistas Frei Martinho de Nantes (1979) e Frei Venâncio Willeke O.F.M. (1994), além dos 
teóricos  Norbert  Elias  (1993),  Michel  de  Certeau  (1994)  e  Philipe  Àries  (1981),  que 
apresentaram importantes elementos para a análise dos depoimentos. 
Palavras-chave:  Memória,  História  e  Educação,  Mulheres  remenescentes  indígenas, 
Aldeamentos Franciscanos.



RESUMEN

El  estudio  Historia  y  educación  de  mujeres  indígenas  que  quedan  em  Missão  do  Sahy 
pretende  comprender,  a  través  de  recerdos  y  memorias,  la  transmisión  de  costumbres  y 
prácticas educativas de un grupo de mujeres en sus relaciones con la familia, la escuela y la 
religión.  El  enfoque  teórico-metodológico  utilizado  fue  la  Historia  Oral,  un  enfoque  que 
oferece  la  oportunidad  de  trabajar  con  la  historia  de  mujeres  y  la  memoria,  tratando  de 
reconstruir algunas de las experiencias de estas mujeres que tienen la custodia de las historias 
y los conocimientos transmitidos por los antepasados, como activistas en las actividades de la 
Comunidad, los partidos políticos, en la dirección de las asociaciones de la comunidad y los 
mantenedoras  de la  iglesia.  La  encuesta  se  realizó  en el  Distrito  de Missão do Sahy, un 
asentamiento  franciscano  instalado  en  1697  y  abolida  en  1863,  em  el  territorio  de  Las 
Jacobinas, la ciudad de Senhor do Bonfim, en el norte de Bahia. El estudio demostró que 
todavía hay uma fuerte presencia de la práctica de los Padres Franciscanos, los creadores del 
pueblo, también mostró que las orientaciones religiosas han contribuido significativamente a 
fortalecer el papel de la mujer en Missão do Sahy como madre y esposa. Este estudio también 
mostró que el sesgo afecta a las más jóvenes remanescentes que - ni india ni negra - todavia 
son victimas de discriminación, un hecho que quizás tiene su origen el desconocimiento de la 
identidad de estas mujeres. Varios autores han contribuido en este estudio: Halbwachs (2006), 
Bosi (1994) y Pollak (1989) contribuyó a la construcción del estudio de la memoria, Perrot 
(1988, 2006, 2007) y Del Piore (2007) proporcionaron la base para la historia de la mujer; 
Machado y otros autores regionales (1993, 2007), Lourenço Pereira da Silva (1906, 1915), 
Adolfo Silva (1971), Edith Davis (1997), Joseph Davis (2001), Da Paz (2001, 2004), Oro 
(2008) , Santos (2007), Araujo (2002) y (2008 Vieira Filho) contribuyeron a la construcción 
de una historiografía de la zona de la investigación. Cronistas Frei Martinho de Nantes (1979) 
y Frei Venancio Willeke OFM (1994), además de teórico Norbert Elias (1993), de Michel de 
Certeau (1994) y Philippe Aries (1981), que presentan elementos importantes para el análisis 
de las pruebas.
 
Etiquetas: Memoria, Historia y Educación, Remanescentes de las mujeres indígenas, aportes 
franciscanos.



RÉSUMÉ 

L'étude sur l'histoire et l'éducation des femmes indigènes restantes à Missão do Sahy vise à 
comprendre à travers les réminiscences et de souvenirs, de la transmission des coutumes et 
des practiques éducatives d'un groupe de femmes dans leurs relations avec la famille, l'école 
et  la  religion.  L'approche  méthodologique  utilisée  était  théorique  de  l'histoire  orale,  une 
approche donnant l'occasion de travailler  avec l'histoire des femmes et de la mémoire,  en 
essayant  de  reconstituer  certaines  expériences  de  ces  femmes  comme  ayant  la  garde 
d'histoires et de connaissances transmises par les ancêtres, em tant militants dans les activités 
communautaires, les partis politiques, dans la direction d'associations communautaires et les 
gardiens  de  l'église.  L'enquête  a  été  menée  dans  le  district  de  Missão  do  Sahy,  un 
établissement ancien franciscain installé en 1697 et a été aboli em 1863, sur le territoire das 
Jacobinas, la ville de Senhor do Bonfim, au nord de Bahia. L' étude a montré qu'il ya encore 
une  forte  présence  de  la  pratique  des  pères  franciscains,  les  créateurs  du village,  a  aussi 
montré que les orientations religieuses ont contribué de maniére significative au renforcement 
du  rôle  des  femmes  dans  le  Missão  do  Sahy en  tant  que  mère  et  épouse.  Cette  étude  a 
également montré que le biais affecte la remanescentes plus jeunes que, ni indienne ni noire, 
sont  encore des victimes de discrimination,  un fait  que problablement  a son origine dans 
l'ignorance  de  l'identité  de  ces  femmes.  Plusieurs  auteurs  ont  contribué  à  cette  étude: 
Halbwachs (2006), Bosi (1994) et Pollak (1989) ont contribué à la construction d'étudier la 
mémoire, Perrot (1988, 2006, 2007) et Del Piore (2007) a fourni la base pour l'histoire des 
femmes; auteurs régionaux Machado (1993, 2007), Lourenço Pereira da Silva (1906, 1915), 
Adolfo Silva (1971), Edith Davis (1997), Joseph Davis (2001), Da Paz (2001, 2004), Gold 
(2008) , Santos (2007), Araujo (2002) et Vieira Filho (2008) ont contribué à la construction 
d'une historiographie du site de recherche. Chroniqueurs Frei Martinho de Nantes (1979) et 
Frei  Venancio  Willeke  OFM (1994),  en  plus  théorique  Norbert  Elias  (1993),  Michel  de 
Certeau (1994) et Philippe Ariès (1981), qui a présenté des éléments importants pour l'analyse 
de la preuve.
 
Mots-clés: Mémoire,  histoire  et  éducation,  des  femmes  autochtones  d'Amerique,  aportes 
Franciscains. 
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Introdução

1.1 Algumas andanças antes de encontrar o tema

 

Um dos motivos que me estimularam a pensar sobre essa temática é originário de 

algumas das caboclas que vivem em mim: minha mãe, minhas avós e tias, que, com as suas 

reminiscências,  acocorada(s) ao pé do borralho / olhando pra o fogo (CORALINA, 1987),  

transmitiram crenças e ensinamentos que fazem parte da pessoa que eu sou, e são parte da 

minha visão de mundo.

Outros motivos entrelaçados ao que sou vêm por parte da minha atuação profissional, 

com algumas  atividades  que  vivenciei  no  povoado de  Missão  do  Sahy,  além de  estudos 

anteriormente realizados, e são divididos em três momentos: a realização de um levantamento 

sócio-econômico e  cultural  do citado povoado;  as atividades culturais,  desenvolvidas pelo 

Projeto Alvorada1, e o meu ingresso como aluna da Pós-Graduação em Pesquisa e Educação, 

num programa conveniado entre o Quebec e a Universidade do Estado da Bahia – UNEB, que 

serviu de pretexto para a elaboração da minha dissertação de mestrado.

A minha curiosidade com relação a Missão do Sahy surgiu durante um semestre  em 

que ministrava aulas no Curso de Pedagogia do Departamento de Educação, Campus VII da 

Universidade do Estado da Bahia – UNEB, onde atuo como professora auxiliar desde 1995. 

Naquele momento, trabalhava com a disciplina Educação Rural e, como sugestão de trabalhos 

de conclusão da disciplina, os alunos optaram por fazer um levantamento sócio-econômico e 

1 Segundo Site do Ministério da Educação (FNDE), o Projeto Alvorada foi criado em 2000 como uma ação 
coordenada de vários ministérios e órgãos públicos federais, utilizando recursos exclusivos do Tesouro Nacional, 
tendo como missão reforçar e intensificar o gerenciamento de ações para reduzir as desigualdades regionais por 
meio da melhoria das condições de vida da população dos Estados que apresentavam Índice de Desenvolvimento 
Humano – IDH inferior a 0,5. Foram beneficiados os estados do Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, 
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins. 



cultural do então povoado, hoje distrito, de Missão do Sahy. Esse levantamento, ainda que 

realizado de forma elementar, deixou entrever uma realidade tão próxima e, no entanto, tão 

desconhecida que fez despertar em mim o desejo de conhecer e de saber mais sobre aquelas 

pessoas,  sobre sua história,  interesse que se confirmou no aumento das minhas visitas ao 

Povoado.

Em maio de 2002, foi realizado, com apoio do Departamento de Educação – Campus 

VII da UNEB, a 1ª Mostra Fotográfica  Missão do Sahy: vestígios de nós, onde expusemos 

várias fotografias, resultado do Projeto Missão do Sahy: resgatando a nossa história através  

da fotografia, um trabalho artístico realizado pelo fotógrafo bonfinenes Marcos Cesário, que 

fez um registro de pessoas, costumes, meio ambiente e patrimônio arquitetônico do lugar, um 

trabalho que mereceu Moção da Câmara  de Vereadores  e nos aproximou ainda mais  dos 

moradores,  em especial  das  mulheres,  com destaque  para  D.  Terezinha,  que,  em alguns 

encontros,  nos contou várias histórias do seu povo, fazendo com que a nossa curiosidade 

aumentasse mais a cada uma dessas narrativas.

Para Benjamin (1994), a arte de narrar está em vias de extinção. São cada vez mais 

raras as pessoas que sabem narrar devidamente, o que nos leva a pensar as narrativas de  D. 

Terezinha, uma das mais antigas moradoras de Missão do Sahy,  reconhecida e apresentada 

como aquela que conta as histórias do lugar, tanto para os que visitam a comunidade quanto 

para as  crianças  na Escola  Municipal  Antonio  Bastos  de Miranda,  onde  faz parte  de um 

projeto educativo elaborado pelos professores e que tem como idéia principal incentivar as 

crianças  a  conhecerem  melhor  a  sua  comunidade,  seus  costumes  e  vivências  através  da 

oralidade dos mais velhos. 

Antes do aparecimento dos instrumentos de comunicação – o rádio, a televisão e, 

mais recentemente, a internet – essas pessoas estabeleciam uma relação direta entre o narrador 

e o ouvinte, crianças e adultos; porém, com a chegada destes novos instrumentos, esta relação 

foi aos poucos sendo modificada, passando a ser exercida especialmente pela televisão, com a 

transmissão de variados programas de lazer:  as  novelas,  os  programas infantis,   os  jogos 



desportivos, os  filmes...

D. Terezinha, ao contar as suas histórias, traz em sua lembrança as experiências das 

antepassadas  Clara  e  Ursolina,  que,  segundo  ela,  foram  grandes  narradoras  de  casos  e 

histórias infantis cantadas, coisas que ficaram presas na sua memória e que também ajudaram 

a sua trajetória como  contadeira de histórias,  o que certamente comprova a afirmação de 

Benjamim sobre a transmissão de experiências como fonte para outros narradores.

O segundo motivo surgiu da minha participação em algumas atividades que foram 

desenvolvidas no Povoado durante a 1ª Jornada Cultural, idealizada por um grupo de jovens 

que desejava fundar uma associação cultural e que teve esse evento como atividade inicial: a 

jornada  de cultura  que foi  realizada  no período de 27 de julho a  10 de agosto de  2003, 

denominada  1ª  Jornada  Cultural  de  Missão  do  Sahy,  que  contou  com  o  apoio  do 

Departamento de Educação do Campus VII da UNEB e do Projeto Alvorada.

Durante  uma  semana,  alguns  profissionais  ministraram  palestras  e  cursos  na 

comunidade  de  Missão  do  Sahy,  alertando  os  seus  moradores  para  a  necessidade  do 

conhecimento  e  apreciação  do  seu  patrimônio  histórico  material  e  herança  imaterial, 

chamando a atenção,  principalmente  dos  jovens,  para  o  seu  auto-reconhecimento,  para  o 

cuidado e tratamento de possíveis materiais e sítios arqueológicos ali existentes. 

As atividades realizadas foram divididas em duas partes: a parte teórica foi construída 

com o objetivo de esclarecer os moradores quanto à importância daquele lugar; organizado-se 

para  isso  uma  programação  com  palestras  e   mini-cursos  que  tinham  como  conteúdo  a 

preservação do patrimônio histórico e cultural, a preservação do meio ambiente, o contexto 

sócio-econômico da comunidade e a segurança no trânsito.

 Para  que  esse  trabalho  despertasse  confiança  e  credibilidade,  foram  convidados 

alguns  especialistas:  o  Prof.  Dr.  Paulo  Batista  Machado,  PHD em Educação  (UNEB),  o 

Senhor Laércio Lima, bacharel em Geografia (Comunidade), a Prof.ª Dr.ª Cristiana Cerqueira, 

Arqueóloga (UNEB), a Prof.ª Maria Elisa Santos, mestre em Biologia (UNEB), a Prof.ª Kátia 

França,  animadora  cultural  do  Projeto  Alvorada,  e  o  Capitão  José  Antonio  Ferreira,  da 



Primeira Companhia da Polícia Militar da Bahia, que ministrou palestras sobre o trânsito, a 

aquisição da carteira de motorista, multas e direção defensiva de veículos.

Nas  atividades  práticas,  foi  aplicado  um  pequeno  treinamento  para  ajudar  os 

participantes  a  reconhecer  material  arqueológico  e  preencher  formulários  de  identificação 

desse material, quando encontrado, a exemplo de peças de cerâmica ou pedra polida, como 

também registrar as fotografias e outros objetos; interligando-se a isso, outras atividades de 

observação  mais  voltadas  para  o  trabalho  de  campo:  caminhadas  pelo  entorno,  para 

identificação de possíveis sítios arqueológicos e reconhecimento de elementos que compõem 

a  herança  histórica,  além  da  observação  das  atividades  religiosas,  tais  como  a  festa  da 

padroeira, as novenas realizadas na Capela, as procissões e os enterros.

  O  terceiro  motivo  viria  em  2004,  quando  tive  a  oportunidade  de  realizar  meu 

mestrado através do convênio UNEB/QUEBEC, em dissertação intitulada Colégio Estadual  

de  Missão do Sahy: Os Olhares de uma Escola sobre um Antigo Aldeamento, precedida de 

um estudo sobre qual a visão que a comunidade escolar (alunos, professores e funcionários) 

tinha a respeito da história de Missão do Sahy, seus costumes, suas vivências, suas lendas. 

Através dos depoimentos de algumas senhoras, alunos, professores e funcionários, pudemos 

perceber que eles, enquanto moradores, conheciam muito pouco e que a escola os conhecia 

menos ainda, bem como o seu lugar na História.

    O  nosso  envolvimento  com  essas  pessoas  foi  de  grande  importância  para  o 

desenvolvimento  da  pesquisa,  e  o  estreitamento  de  nossos  laços  de  amizade  facilitou  a 

penetração nos  microespaços  do cotidiano da comunidade,  o  acesso a  suas  residências  e, 

dentro delas, o conhecimento das histórias de família, de casos de infância, das rotinas do 

lugar  e  da  religiosidade,  além  da  permissão  de  tocar  em  objetos  considerados  de  valor 

sentimental para eles. Essa convivência fez-me sentir-me um pouco como parte daquele lugar, 

visto que a minha família tem ascendentes indígenas em região próxima. Em suma, a minha 

atuação  enquanto  pesquisadora  abriu  espaços  para  refletir  a  relação  de  troca  entre  o  eu 

pesquisador e o outro pesquisado, o que se assemelha ao relato de Eclea Bosi (1994, p. 38), 



referindo-se ao envolvimento do pesquisador com o seu objeto de estudo:

Nesta pesquisa fomos ao mesmo tempo sujeito e objeto. Sujeito enquanto 
indagávamos, procurávamos saber. Objeto quando ouvíamos, registrávamos, 
sendo  como  que  um  instrumento  de  receber  e  transmitir  a  memória  de 
alguém,  um  meio  de  que  esse  alguém  se  valia  para  transmitir  suas 
lembranças.

Essa afirmação de Eclea Bosi (1994) contribui como uma justificativa para a minha 

atuação nesse campo da pesquisa, pois, em virtude de ter construído um bom relacionamento 

com as mulheres da comunidade, encontrei-me na condição daquela que ouve, que pergunta, 

que estabelece uma relação de diálogo com as depoentes, ao passo  que noutros momentos 

me distanciei para poder assumir o papel de pesquisadora e, com esse olhar, tentar analisar e 

compreender as narrativas das depoentes.

1.2 Memória e história de mulheres: uma construção de conceitos e civilidades

A memória é um assunto que desperta curiosidade, pois saber sobre ela e as suas 

funções é um desejo que conquistou de poetas a filósofos, assim como alguns estudiosos do 

conhecimento que ajudam nesta reflexão sobre a memória. Sabe-se que Mnemosyne, para os 

gregos, é a deusa da memória, a protetora dos poetas, daqueles que,  segundo Kenski (1995, p. 

140), por meio dos seus versos preservavam o conhecimento sobre a cultura, os valores, as 

crenças, os feitos heróicos, dos deuses e dos poderosos. A memória também é um local de 

jogo das relações de poder, já que é seletiva, e o que fará lembrar ou esquecer vai depender do 

tipo de relação estabelecida entre o eu e o outro, bem como entre o narrador, o intérprete, o 

documento e o contexto.

Para  Kenski  (1995)  a  memória,  enquanto  ato  mecânico,  armazena  imagens  que 

podem ser resgatadas obedecendo a uma ação ordenada pelo inconsciente, o que poderíamos 

também chamar de escolha da consciência; entretanto, enquanto ato emocional, a memória 



tem por função a recuperação das lembranças. O ato de lembrar, embora pareça uma coisa 

simples, é uma ação biológica e social do homem repleta de complexidades neurológicas e 

psíquicas; conforme Kenski (1995), o valor emocional e intelectual da lembrança original não 

é mais o mesmo. Recupera-se, no momento presente, o passado vivido e este se descaracteriza 

como realidade assumindo, portanto, as imagens do passado revitalizadas pelo presente.

Assim, imaginar e lembrar se tornam ações diferenciadas tanto em sua origem quanto 

em sua atuação, em virtude de o imaginário, para ser constituído, depender de uma série de 

elementos culturais e ter essa constituição ligada a uma escolha da consciência, que encontra 

na lembrança o meio de tornar possível a ação do próprio imaginar. Assim, a lembrança retira 

da memória as imagens do passado vivido, trazendo-as para um presente que, de acordo com 

as  circunstâncias  do  momento,  possibilitará  a  sua  modificação.  Segundo  Le  Goff  (1996, 

p.423-24)  a memória  não é  nem imaginário  nem lembrança,  ela  é um “[...]  conjunto de 

funções  psíquicas  graças  às  quais  o  indivíduo  pode  atualizar  impressões  ou  informações 

passadas ou por ele representadas como passadas” – o que nos faz pensar a memória também 

como uma atividade biológica, realizada pelo cérebro e o sistema nervoso do ser humano, 

transformando-a em uma atividade complexa, pois, exige, tanto do centro quanto do sistema 

nervoso, a releitura de vestígios mnemônicos que podem fazer intervir em áreas de grande 

complexidade.

Halbwachs (2006, p. 29) nos diz que “[...] as lembranças podem [perfeitamente] se 

adaptar  ao  conjunto  das  nossas  percepções  do  presente”;  e  mesmo  que  sejam  várias  as 

interferências,  elas poderão ser reconhecidas através da sua essência. As lembranças dos fatos 

certamente permanecem guardadas na memória pela carga de envolvimento que temos para 

com elas ou pelo significado que representam para o indivíduo e para o seu meio coletivo; os 

relatos das entrevistadas aqui estudados vão além das lembranças subjetivas, eles passam a 

existir na memória, a partir da lembrança de falas dos outros, mesmo estando num tempo 

presente e num contexto naturalmente diferente do vivenciado  no momento do fato narrado, 

daí concordarmos com o questionamento feito pelo autor:



Não há lembranças que reaparecem sem que de alguma forma seja possível 
relacioná-las a um grupo, porque o acontecimento que elas reproduzem foi 
percebido  por  nós  num  momento  em  que  estávamos  sozinhos  (não  em 
aparência, mas realmente sós), cuja imagem não esteja no pensamento de 
nenhum conjunto de indivíduos, algo que recordaremos (espontaneamente, 
por nós) nos situando em um ponto de vista que somente pode ser o nosso? 
(HALBWACHS, 2006, p. 42).

Essas  lembranças  não  possuem  imagens  somente,  mas  evocam pessoas,  espaços 

familiares e locais de circulação social: “Nada é mais surpreendente em relação a isso que o 

reconhecimento de uma figura ou de um lugar, quando estes voltam a se encontrar no campo 

de nossa percepção”, e é quando se descobre a sua permanência no mesmo lugar onde a vimos 

pela  primeira  vez  que sentimos  como se  ela  estivesse  esperando em qualquer  tempo seu 

retorno, sempre pronta para reificar-se saltando das paredes da memória; “[...] quando essa 

lembrança  reaparece  não  é  conseqüência  de  um  conjunto  de  reflexões,  mas  de  uma 

aproximação de percepções determinada pela ordem que se apresentam determinados objetos 

sensíveis, ordem essa resultante de sua posição no espaço.” (HALBWACHS, 2006, p. 53);  à 

medida em que as lembranças vão deixando de ser solicitadas, elas vão sendo guardadas na 

memória, permanecendo em sua forma silenciosa e sem alterações.

Em artigo  sobre  memória,  esquecimento  e  silêncio,  Michael  Pollak  (1989,  p.  5) 

privilegia  a  história  oral  como  instrumento  que  dá  voz  a  uma  parcela  de  excluídos  e 

marginalizados,  ressaltando  a  importância  da  memória  “[...]  como  parte  integrante  das 

culturas minoritárias.” Para ele, as lembranças ficam por muito tempo refugiadas no silêncio, 

à  espera  de  um  momento  de  revelar-se  para  outras  pessoas  ou  para  outras  gerações, 

contrapondo-se  às  vezes  aos  discursos  oficiais.  O  silêncio  no  qual  as  lembranças  se 

mantiveram até o instante revelador funciona como uma espécie de reminiscência, abrigando 

sob sua proteção os mitos, as tradições, os costumes, as regras de interação, fatos sociais e 

históricos pertencentes ao patrimônio cultural de grupos e da coletividade.  Podemos dizer 

então que, nesse caso, a memória é um espaço com capacidade para armazenar informações, 



guardar acontecimentos individuais e coletivos, além de ter a função de um recordar sensível 

e de um reter  as impressões e percepções. 

São vários autores a conceituar a memória, além de classificá-la. Bosi (2006),  em 

seu estudo sobre memória de velhos, nos diz que a memória se classifica em memória–hábito 

e  memória representativa. A memória-hábito, ou memória de repetição, seria tudo aquilo que 

chamamos de “saber de cor”, automaticamente, é a responsável pelo que fazemos em nossas 

ações do cotidiano, nela encontram-se guardados os movimentos relativos ao andar, comer, 

escrever,  falar,  andar  de  bicicleta  ou  dirigir  um  automóvel,  enquanto  que   a  memória 

representativa tem a função de evocar os acontecimentos e fatos como datas, locais e pessoas, 

sendo ainda a representação de continuidade, responsável pela conservação do passado ou 

parte dele. (MORA, 2001, p. 1279). 

A proposta  de Bosi  (2006)  – colher  memórias  dos  velhos  de maneira  simples  – 

chama a atenção para o fato de que precisamos refletir sobre as narrativas das pessoas, além 

de nos autoconvidar a respeitá-las em sua natureza,  fazendo disso um exercício da escuta 

sensível  com  a  finalidade  de  deixar  fluir  com  naturalidade  as  lembranças  e,  nestas,  as 

experiências vividas por elas. As narrativas dos indivíduos trazem embutidas em sua essência 

um amplo  leque  de  experiências  que  fazem  parte  da  formação  subjetiva,  como  também 

aquelas  que  estão  integradas  nas  relações  sociais  estabelecidas  nos  e  pelos  grupos, 

entendendo-se  como  experiências  a  aquisição  de  conhecimento  através  da  prática  e 

reencontrando ai o conceito aristotélico de que a experiência é o “[...] ponto de partida do 

conhecimento do mundo exterior”, indo do místico ao prático nas mais diversas formas de 

viver. (MORA, 2001, p. 169).

São  vários  os  tipos  de  experiência  (sensível,  estática,  física,  religiosa,  mística, 

metafísica) e são muitos os autores que se debruçam a estudá-las; alguns as consideram como 

“[...] a base de toda ulterior reflexão filosófica [...] [pois] todo saber se funda [...] em um 

mundo prévio de experiências vividas”; para outros, o conceito decorre da experimentação, do 

saber-fazer, ou ainda  se relaciona com  tudo aquilo que se aprende vivendo. (apud MORA, 



2001, p. 971).

É através de relatos baseados nas lembranças/memória dos mais velhos que se tem 

conseguido conhecer a visão de indivíduos que estão do lado oposto da historiografia oficial. 

Para Halbwachs (2006, p. 106), “[...] toda memória tem suporte em grupos [ou indivíduos] 

limitados no espaço e no tempo”e, por mais que nos distanciemos no tempo e no espaço, 

guardamos conosco resquícios da memória do grupo ao qual  pertencemos e que muitas vezes 

aflora  ora  de  maneira  tímida  ora  de  maneira  vibrante,  nos  costumes  e  práticas  do  nosso 

cotidiano.  As lembranças,  como refugiadas  do silêncio,  mantêm-se em sentido de espera, 

prontas para saltarem das memórias e tornarem-se vivas ainda que o tempo não lhes favoreça. 

As lembranças permanecem guardadas na memória dos indivíduos mesmo depois de 

terem sido desfeitas as condições em que foram concebidas e de os grupos geradores terem 

sido desfeitos, e continuam povoadas de sons, cores, pessoas e sentimentos. A memória das 

entrevistadas com as quais trabalhamos, transportam-nas aos acontecimentos da infância, da 

vida  familiar,  da  escola  e  dos  eventos  religiosos  e,  de  acordo  com  o  presente,  estes 

acontecimentos  poderão  ser  vistos  como  algo  bom ou  ruim,  causador  de  alegrias  ou  de 

sofrimentos. A permanência do silêncio dessas lembranças por algum tempo provavelmente 

se deu em virtude de elas não terem encontrado o espaço da escuta, pois “[...] para poder 

relatar seus sofrimentos [experiencias ou alegrias] as pessoas precisam antes de mais nada 

encontrar uma escuta”; (POLLAK,1989, p. 4), e mesmo sabendo que a memória está sujeita a 

um tempo social ela continua sendo a conservação do passado pela capacidade de armazenar e 

preservar informações referentes aos modos de viver das pessoas e dos grupos.

O  indivíduo  torna-se  educado  ou  civilizado  através  do  condicionamento  e  do 

adestramento,  em  alguns  casos  chegando  ao  sofrimento  e  à  dor para  conseguir  fixar  a 

memória com o objetivo de fazer lembrar valores, costumes e heranças. Desse modo, educar é 

reduzir impulsos não desejados, é reprimir atitudes que provoquem embaraço aos outros, é 

transformar sentimentos que entram em choque com o modelo de conduta estabelecido pelos 

grupos aos quais pertencemos, família, amigos, escola, trabalho, dentre outros.



Cada  sociedade  educa  seus  membros  de  acordo  com  os  critérios  e  valores 

estabelecidos  em  seu  código  cultural,  preparando  para  o  convívio  e,  assim,  perpetuar  a 

identidade dos grupos sociais aos quais pertencem, guardando a sua memória, a sua história, a 

sua arquitetura, as suas formas de produzir trabalho, a sua religiosidade ou as maneiras de se 

relacionar  com  os  outros.  Barcellos  (2006,  p.  195)  descreve  uma  prática  cultural  que 

representa  uma  transmissão  da  tradição  cultural  da  tribo  Potiguara  nas  atividades  que 

antecedem as comemorações da Semana Santa,  realizada numa casa de farinha,  onde são 

preparados os alimentos que farão parte da mesa da comemoração:  

A mãe, sabiamente, envolve os filhos levando-os para casa de farinha desde 
pequeninos.  E,  enquanto  as  crianças  brincam,  choram,  divertem-se, 
aprendem e  participam de  todo  o  processo  de  aprendizagem cultural:  há 
menino em qualquer lado,em cima do forno, perto da massa, correndo para 
todo canto, pedindo para  comer beiju, brigando com o colega...Desse modo, 
as crianças participam de todas as atividades e fica garantida a continuidade 
desse memorial.

Observa-se  nesta  citação  de  Barcellos  que  os  Potiguara  vão  transmitindo 

naturalmente aos mais jovens  um costume ancestral, muito  embora esta prática não seja um 

fazer cotidiano, intencionalmente voltado para a preservação cultural do grupo. A participação 

das  crianças  de  maneira  espontânea  é,  segundo o  autor,  o  que  garante  a  preservação  da 

memória coletiva como parte do processo civilizador do grupo  – diferentemente de outros 

processos, a exemplo da colonização das tribos do território norte da Bahia, assim relatada 

numa das experiências vividas por Frei Martinho de Nantes (1979, p. 8): 

Experimentei, a respeito desses pobres índios, o que São Paulo escreve na 
sua Epístola aos Romanos, que ubi abundavit peccatum, ibi superabundavit  
gratia;  [onde abundou o pecado, superabundou a graça] porque depois que 
aprendi, com muito esforço, a sua língua, por falta de interpretes, eu lhes fiz 
ver tão claramente o absurdo de seus erros, a extravagância de seu culto e o 
horror de suas abominações, que eles mesmos ficaram surpreendidos e se 
envergonharam de suas tolices;  assim  pouco  a  pouco  as  abandonaram; 
primeiro os que eram bem nascidos, abrindo mais  facilmente o coração à 



graça, que em seguida faz maravilhas nesses bons corações, como uma boa 
semente  numa  boa  terra;  e  nos  outros  com  mais  relutância;  por  fim  os 
últimos não se renderam senão aos castigos que lhes abriram os olhos. 

Frei Martinho de Nantes, ao contrário dos Potiguara analisados por Barcellos (2006), 

infiltrou-se nos grupos indígenas com o objetivo de substituir da memória dos pobres índios, 

as  suas  crenças,  costumes e  práticas,  considerando-as  inadequadas,  repulsivas,  fazendo-os 

assimilar  outros  códigos  aceitos  como  civilizados;  utilizando-se,  em  alguns  casos  mais 

resistentes, de castigos físicos para que, através do sofrimento, se concretizasse o que lhes era 

imposto como modelo a ser seguido.  A educação dos indivíduos, tomando-se como base o 

controle das emoções, é necessária para que o homem se transforme em um cidadão cortês 

civilizado,  que toma como parâmetro  o outro e  que esteja  sempre atento  a  não provocar 

constrangimento ao outro além de conservar os aspectos civilizacionais de seus lugares de 

origem e dos grupos sociais aos quais pertencem.

Baseando-se na premissa de que cada povo tem seus feitos e que nestes consiste o 

seu orgulho e de  que “[...] nenhum ser humano chega civilizado ao mundo” (ELIAS, 1993, p. 

15),  cada  civilização  educa  os  seus  indivíduos,  moldando-os  ou  ajustando  os  seus 

comportamentos  de  acordo  com  as  finalidades  a  que  se  propõe;  a  educação  se  torna  o 

principal  meio  de  concretização  desses  objetivos,  inicialmente  sob  a  responsabilidade  da 

família, depois com a orientação dos manuais educativos (como o manual de civilidades De 

civilitate morum puerilium, - A civilidade  pueril, escrito por Erasmo de Roterdan em 1530), 

evoluindo  até  nossos  dias  com  a  estatização e  o  aparelhamento da  estrutura de ensino,

criando-se políticas norteadoras, locais específicos (prédios escolares) e o envolvimento de 

profissionais (professores) qualificados especialmente para a execução de práticas voltadas 

para a educação individual. Para a sociedade ocidental é essencial a busca pelo controle dos 

instintos naturais,  o domínio dos impulsos dos indivíduos,  a fim de que se construa uma 

sociedade  harmoniosa,  que  se  conserve  longe  das  ameaças  potenciais  de  desequilíbrio 

tendentes à barbárie.



Um  comportamento  que  se  adeque  ao  movimento  das  relações  e  inter-relações 

desenvolvidas pelos grupos sociais é o que se espera ser moldado nos indivíduos desde a 

infância através da família. A atuação do grupo familiar recai sobre a necessidade de controlar 

em seus membros qualquer tipo de emoção ou sentimento prejudicial ao bom relacionamento 

com o outro,  transformando-o em atitudes  de cortesia,  fazendo surgir  um comportamento 

civilizado dentro dos padrões de sociabilidade.

Estamos distantes  do que foi  a  Idade  Antiga,  em que  um guerreiro  representava 

perigo para o outro; com o passar do tempo, a violência foi sendo direcionada para espaços 

pacificados, onde são múltiplas as relações que se entrecruzam, e onde vai sendo criado um 

número incalculável  de apurados mecanismos de controle,  tanto internos quanto externos, 

obrigando o individuo a desenvolver em si mesmo vários códigos de autopreservação e de 

autocontrole.

Elias  (1994)  destaca  a  vergonha,  o  medo  e  a  repugnância  como  importantes 

mecanismos de autocontrole dos impulsos. Para ele, “[...] o sentimento de vergonha é uma 

exaltação específica, uma espécie de ansiedade que automaticamente se reproduz na pessoa 

em certas  ocasiões,  por força do hábito.”  (ELIAS,  1994,  p.  242).  Essa  reflexão mostra  o 

quanto as emoções e impulsos naturais foram ou podem ser modificados a partir da introjeção 

de  sentimentos  que,  tornados  habitus, capacitam-se  a  impedir  ações  que  provoquem 

constrangimentos a outrem ou a si mesmo.

Decerto que os sentimentos de vergonha, medo e repugnância, além de mecanismos 

de proteção, serviram também como impulsionadores para a mudança de comportamento, de 

hábitos e costumes dos povos nativos do Brasil, mediante a cultura adversa encontrada pelos 

colonizadores.  A nudez,  a  ausência  de hábitos  de  higiene e  o  canibalismo,  dentre  outros 

costumes  considerados  inadequados  ou  pagãos,  foram  sendo  controlados  obedecendo  ao 

projeto de aldear e civilizar os índios, inicialmente pelos padres, representantes da Igreja, e 

depois pelos administradores de aldeamentos, observando-se as instruções dos Alvarás com 

força de lei.



A historiografia oficial apresenta uma trajetória da instituição família no Brasil cheia 

de dificuldades, principalmente durante os primeiros séculos da colonização. Os modelos de 

família instituídos na Colônia eram os mais diversificados; segundo Algranti (1997, p. 86) as 

“[...] famílias, além de se constituírem a partir de diferentes tipos de uniões (sacramentadas ou 

não), encontravam-se muito freqüentemente dispersas por longos períodos – características 

impostas pela própria colonização.” O papel exercido pelas mulheres nesse período teve a sua 

importância  não  somente  ligada  ao  interior  dos  lares,  das  senzalas  e  das  fazendas,  mas 

também “nas bandeiras, compartilhando com os homens inúmeras aventuras e o trabalho do 

dia-a-dia”.  Este  fato  citado  por  Algranti  (1997)  evidencia  um lado desconhecido  da vida 

feminina na colônia, pois o mais comumente citado era a sua participação nos afazeres do lar. 

A memória escrita nos permite enxergar os dois modelos femininos: a mulher branca, 

membro da família dos colonos, confinada e mantida longe das tentações carnais,  e a mulher 

negra ou índia, escravizada no interior da casa, na labuta com os afazeres domésticos, além de 

submetidas ao assédio sexual dos senhores proprietários rurais.

Algranti (1997) chama a atenção para muito do que foi escrito sobre as mulheres da 

elite.  Elas viviam confinadas em seus domicílios e somente saíam para assistirem à missa e 

outras solenidades religiosas na igreja ou em visita a amigas,  “acompanhadas de mucamas ou 

parentes do sexo masculino”. Em outro registro, Algranti (1997, p. 116) cita um relato de 

Ambrósio Fernandes Brandão sobre a forma como essas mulheres eram transportadas:

Nos Diálogos de grandeza do Brasil, Ambrósio Fernandes Brandão registrou 
que no Nordeste, no inicio do século XVI, “as mulheres [...] quando vão fora 
(em visitas) caminham em ombros de escravos metidas dentro de uma rede 
[...] e da mesma maneira as visitas que fazem às suas amigas e parentas”. 
Sinal,  portanto,  de  que  a  prática  de  visitar  amigas  era  comum desde  os 
primeiros séculos da colonização. 

A  autora  informa  ainda  que,  no  início  do  século  XIX,  “[...]  as  cidades  mais 

desenvolvidas,  como  Rio  de  Janeiro,  Recife  e  Salvador”  demonstravam  alguns  sinais 



diferenciados no trato social das mulheres: já “[...] passam a conversar com os homens ou em 

pequenas rodas entre si, freqüentam o teatro e a ópera e participam mais ativamente da vida 

social,  sinais  de modernidade  importada,  pois  são costumes portugueses  setecentistas  que 

chegam um pouco tarde no Brasil [...].” (ALGRANTI, 1997, p. 117). São práticas que vão se 

tornando  comuns,  chegando  a  modificar  um pouco  a  vida  de  enclausuramento  da  figura 

feminina que,  algum tempo depois,  já tem uma atuação mais avançada e,  na ausência do 

marido, além dos afazeres domésticos,  passam também a administrar a fazenda e realizar 

alguns negócios, como o de compra e venda de escravos.

No entanto, para as mulheres pobres do sertão, segundo Falci (2007, p. 250), não 

havia  conforto  nem  boas  condições  financeiras,  pois  para  a  manutenção  da  família  lhes 

restava o trabalho de “costureiras, rendeiras, lavadeiras, fiadeiras ou roceiras: estas últimas na 

enxada  ao  lado  dos  irmãos,  pais  ou  companheiros,  faziam  todo  trabalho  considerado 

masculino: torar paus, carregar feixes de lenha, cavoucar, semear, limpar a roça do mato e 

colher”, práticas que se assemelham ao trabalho das mulheres do povoado de Missão do Sahy 

no inicio do século XX.

No contexto atual do povoado encontramos, além das marcas do passado, em que as 

mulheres idosas ainda  vão pra lenha, ainda vão tirar licuri,  as marcas da modernidade: o 

rádio,  a  televisão  e  as  novas  tecnologias  com suas  ferramentas  (o  microcomputador  e  a 

internet),  mediante as quais  as novas gerações têm acesso ao mundo virtual,  vivenciam e 

trocam experiências com jovens de outras cidades, de outros Estados; de certa forma também 

estão educando-se, embora informalmente, pois recebem e interpretam informações diversas, 

sendo  provável  em  breve  a  alteração  de  comportamento  e,  conseqüentemente,  um 

distanciamento ainda maior em relação à cultura local atual.

Esse momento de modernização, experienciado por todos os que habitam Missão do 

Sahy, é também outro aspecto que demanda uma reflexão sobre as mulheres adolescentes, 

com  a  finalidade  de  saber  como  se  dá  a  transmissão  desses  padrões  culturais  entre  as 

gerações, visto que anteriormente eram outros os meios de transmissão: a família ensinando 



as maneiras de sobrevivência adquiridas através dos seus antepassados, a Igreja transmitindo 

os  paradigmas  da  fé  cristã  e  a  escola  respaldando  todo  esse  conhecimento  e também 

transmitindo a memória oficial do Estado.

Mesmo ensinadas pelos pais, pela igreja e pela escola sobre a necessidade de serem 

boas mães e boas donas de casa, algumas mulheres em Missão do Sahy romperam com o 

instituído  e,  avançando  em  seu  tempo,  modificaram  o  que  seria  uma  prática  corrente, 

assumindo algumas posições de liderança à frente da comunidade: a de zeladoras da igreja, 

diretoras  de  associações  e  ativistas  políticas  (duas  mulheres  candidataram-se  ao  cargo de 

Vereador, uma com 380 votos,  em 1996, e a outra com 599 votos em 2008) para um universo 

de pouco mais de 2.000 votantes.

O espaço  acadêmico  que  estuda  e  pesquisa  a  história  das  mulheres  é  mais  uma 

conquista desse segmento em luta mundial por um espaço de reconhecimento e afirmação, e 

embora  tivesse  pouca  visibilidade,  esse  campo  tem  alcançado  alguns  lugares  nas 

universidades  e  associações  disciplinares, sendo  mais  evidente  uma produção  de  escritos 

acadêmicos  de  destaque  entre  os  historiadores  americanos,  mostrando  terem  os  Estados 

Unidos uma presença mais forte nesta área de estudos. (SCOTT, 1992, p. 63). E, apoiando-se 

na Nova História, uma vertente sucessora da École des Annales, historiadores rompem com o 

pensamento  tradicional  positivista,  passando  a  valorizar  novos  temas  e  novas  formas  de 

escrever  a  história,  que,  ao  lado  de  narrativas  de  acontecimentos,  passam  a  analisar  as 

estruturas implícitas a esses acontecimentos, descentralizando os grandes feitos e as “grandes 

personagens”,  abrindo  espaço  para  outras  categorias  que  ficavam  “relegadas  a  papel 

secundário no drama da História.” (BURKE, 1992, p. 12). 

Na década de 60 do século XX teve início a consolidação dos estudos dedicados à 

história de mulheres; com a política feminista, os esforços  tornaram-se mais visíveis, muitos 

trabalhos surgiram, ampliando o debate, evoluindo para a formação e reconhecimento dos 

intelectuais ligados a tal temática. Para Sohiet (2007, p. 363), depois de o campo de estudos 

ter sido já ampliado pelos “camponeses, os escravos e as pessoas comuns, as mulheres foram 



alçadas  à  condição  de  objeto  e  sujeito  da  história”,  embora  cresça  a  dificuldade  em 

reconstituir  a  atuação  das  mulheres,  por  falta   de  fontes  e  de  arquivos  organizados, 

principalmente “no tocante as mulheres pobres e analfabetas”,  em todas as suas vivências, 

nos espaços doméstico, privado, político, lugares de formação, de exclusões,  de crescimento 

e  de exclusões,  de crescimento e aprendizados.

Os relatos das mulheres da comunidade, em 2003 (Dona Dalva, Dona Terezinha, 

Dona Isaura e também Dona Edite, da Aldeinha, que nesse período tinham entre 70 e 97 anos) 

foram colhidos  em suas  residências  e  registrados  em fitas-cassete.  Esses  encontros  eram 

carregados de muita emoção e duravam mais que o tempo previsto, pelo fato de que elas 

buscavam na memória as lembranças de um passado remoto e com alguma dificuldade – 

como foi o caso de D. Isaura,  sujeita  a lapsos frequentes de memória e a esquecimentos. 

Nessas conversas, elas recolocavam suas trajetórias de vida e delas retiravam algumas alusões 

ao processo educativo por elas  vivido,  às  práticas domésticas,  às práticas  religiosas,  bem 

como alguns comentários sobre a aquisição do letramento em escolas oficiais.

Essas referências viriam tempos depois a servir como elemento de confirmação da 

minha vontade de continuar  me dedicando aos  estudos  sobre  essa  comunidade,  o  que  se 

concretizou em 2006, com o meu acesso ao Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Norte  (UFRN),  na  Base  de  pesquisa  Cultura  e 

História da Educação, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Marlúcia Menezes de Paiva, e tendo 

como projeto inicial um emaranhado de inquietações, o que se deveu, em grande parte, ao fato 

de ser pedagoga, de não ter formação em História e de ter em mente a necessidade de contar a 

história  do  aldeamento  do  Sahy,  para  mim  uma  história  que  nunca  foi  contada 

satisfatoriamente.

Esse desejo foi sendo afunilado rumo ao estudo das memórias das práticas educativas 

das mulheres de diferentes gerações e, posteriormente, para a história de mulheres: as idosas, 

que detêm a guarda das histórias e dos saberes transmitidos pelas antepassadas, e as mulheres 

mais jovens, de atuação mais moderna, com engajamento em partidos políticos, na direção de 



associações comunitárias e no cargo de zeladoras da igreja – funções que, segundo algumas 

pessoas, até bem pouco tempo eram exercidas pelos homens. 

A concretização deste  estudo foi  mais  tarde orientada para uma abordagem mais 

específica  sobre  a  história  e  educação de  mulheres,  tomando como referência  as  práticas 

educativas de um grupo de mulheres em suas relações com a família, a escola e a religião. 

Durante  o  Seminário  Doutoral  I,  alguns  professores  presentes  apresentaram  algumas 

sugestões, entre estas a ampliaão das fontes, incluindo jovens adolescentes, argumentando que 

a  adolescência  representaria  num  futuro  próximo  a  mais  nova  geração  de  mulheres  da 

comunidade  e,  portanto,  as  herdeiras  do  processo  educativo  feminino,  além  de  viver  as 

grandes  modificações  trazidas  pelos  acontecimentos  da  atualidade  capazes  de  operar 

alterações  significativas  nos  costumes.  Mas  de  que  maneira  estas  alterações  de  costumes 

afetariam  as  vivências  cotidianas  das  mulheres,  especialmente  das  mais  jovens?  A 

substituição da oralidade por outras formas de comunicação  – tais como a linguagem escrita 

dos livros, das revistas, dos documentos e dos breviários religiosos, a televisão e a rede virtual 

da  internet  –  tem  proporcionado  contatos  com  outros  costumes,  modificando 

consideravelmente  a  maneira  de  transmissão  e  assimilação  de  informações  e  novos 

estereótipos; contudo,  os  padrões  de  comportamento  internalizados  pelas  mulheres  mais 

velhas,  ainda que adormecidos  ou ressignificados,   permanecem na memória  coletiva dos 

habitantes como lembranças da família, da igreja e da escola – três espaços  de formação 

capazes de fazer gravar na memória das pessoas os costumes, os padrões de conduta e as 

ideias que  sustentam os grupos, as sociedades e  culturas. Assim, a fixação ou reconstituição 

dos modos de vida e costumes  encontram na  memória um aliado de grande importância.



Percurso Metodológico
2.1 As mulheres de Missão do Sahy como fontes orais

O grupo de pessoas a ser estudado é formado por mulheres de diferentes idades, com 

descendência  indígena,  todas  residentes  no  povoado  de  Missão  do  Sahy;  neste  grupo 

encontram-se mães e filhas,  avós e  netas,  um critério  que não foi  previamente  escolhido, 

aconteceu  aleatoriamente  em  decorrência  da  disponibilidade  das  pessoas  em  serem 

entrevistadas. 

Inicialmente  decidimos trabalhar  com mulheres  divididas  em três  grupos e  tendo 

como   critérios de seleção não especificamente a faixa etária, mas as ocupações e o fato de 

pertencerem  a  famílias  diferentes,  do  que  resultaram  grupos  assim  divididos:  a)  quatro 

mulheres  com  idades  entre  72  e  104  anos,  que  constituíam  o  grupo  das  guardiãs  dos  

costumes; b) quatro mulheres com idades entre 61 e 70 anos, grupo intermediário entre os 

costumes mais conservadores e uma atuação feminina mais moderna: a maioria frequentou a 

escola,  assumiu salas de aula como professoras leigas ou coordenou grupos de trabalho e 

grupos religiosos e uma delas teve participação em partido politico; c)  duas mulheres de 17 e 

39 anos,  uma estudante  do nível  médio  e  a  outra  graduada em Pedagogia,  aluna de pós-

graduação neste último grupo, tentou-se representar  o segmento mais jovem, herdeiro das 

práticas e ensinamentos religiosos das mães e das avós.

No quadro abaixo podemos observar que o grupo das entrevistadas é composto por 

quatro  mulheres  viúvas,  duas  solteiras  e  quatro  casadas,  em  sua  maioria  aposentadas, 

recebendo um salário mínimo; uma estudante do terceiro ano do nível médio e uma pedagoga 

que assume a função de Coordenadora Pedagógica na Secretaria de Educação do Município e 

encontrava-se licenciada do cargo porque é candidata a uma vaga na Câmara de Vereadores 

de Senhor do Bonfim.



Quadro 1: As entrevistadas

Nome Idade Ana do 

nascimento

Estado 

civil

Escolaridade Nº de 

filhos

Profissão Situação Renda

Isaura 104 1905 Viúva 3º série 03 Dona de 

casa

aposent. 01/SM

Terezin

ha

75 1934 Viúva alfabetizada 11 Dona de 

casa

aposent. 01/SM

Eulina 61 1948 Casada 5ª série 08 Prof. Leiga aposent. 01/SM
Maria 

Das 

Neves

39 1970 Casada 3º grau 02 Pedagoga Em

atividade

Não infor.

Gilsa 67 1942 Casada 5ª série 10 Prof. Leiga aposent. 01/SM
Sanium

a

17 1992 Solteira 3º ano – E. 

Médio

- Estudante - -

Gisélia 66 1943 Viúva 4ª serie 01 Comerciante aposent. N/C
Dalgisa 72 1937 Viúva 5ª série 03 Dona de 

casa

aposent. 01/SM

Antonie

ta

83 1926 Solteira 2ª série - Dona de 

casa

aposent. 01/SM

Maria 

José

70 1939 Casada 4ª série 08 Dona de 

casa

aposent. 01/SM

Fonte: Dados retirados do Bloco I das entrevistas realizadas em dez./2007 e jan.fev./2008

2.2. A caracterização das mulheres entrevistadas

O universo das fontes orais foi composto inicialmente por doze mulheres, mas alguns 

problemas surgiram nesse percurso e nos obrigaram a reduzir seu número para dez, pois não 

foi possível realizar entrevista com duas das senhoras contactadas; uma idosa, com mais de 

noventa anos, encontrava-se muito debilitada, portanto sem condições para ser submetida a 

uma  entrevista  muito  demorada;  a  outra  queria  receber  algum  dinheiro  em  troca  das 

informações e, como não disponibilizávamos de recursos para essa finalidade, decidimos não 

entrevistá-la. São colaboradoras este estudo:



ISAURA NUNES COSTA (1905-2009)

Isaura Nunes Costa, brasileira, viúva, aposentada, domiciliada na Praça da Igreja, s/n, 

no distrito de Missão do Sahy, aí nasceu em 22 de fevereiro de 1905; é a 6ª filha de Rosalina 

Viana  e  Sr.  Viana,  teve  três  filhos,  todos  vivos  (duas  mulheres,  e  um homem,  as  filhas 

atualmente  são residentes na cidade de São Paulo e o filho em Senhor do Bonfim,Ba) é 

católica, cursou até o antigo 3º ano primário. Dona Isaura é uma das moradoras mais antigas 

da comunidade,  vive  sozinha  numa casa  com aproximadamente  dez cômodos,  tendo sido 

preservado até  agora  o  estilo  colonial,  com janelas  e  portas  arqueadas  na  parte  superior, 

paredes  de  grande  espessura,  duas  salas,  vários  quartos,  cozinha  e  um amplo  quintal;  a 

estrutura da casa e o depoimento de D. Isaura nos levam a inferir  sobre a vivência neste 

espaço: o trabalho ou as comemorações,  principalmente a festa da padroeira Nossa Senhora 

das Neves.

Esta senhora, considerando-se o estado avançado da idade, é uma pessoa que, mesmo 

Figura 1 - Isaura Nunes Costa
Fonte: Acervo de Maria Gloria da Paz



aparentando feições endurecidas, é muito alegre e comunicativa, chegando a ser divertida. 

Demonstra lucidez em seus argumentos, administra a casa e os seus recursos financeiros; tem 

poucos lapsos de memória mas, segundo ela mesma, quando isso acontece a voz desaparece e, 

devido ao estado emocional, é acometida por uma dispnéia, somente voltando ao normal após 

algum  repouso.  Em  nosso  estudo,  D.  Isaura  faz  parte  do  grupo  de  depoentes  que 

denominamos de “primeiro grupo”, com  senhoras mais idosas e guardiãs dos costumes.



TEREZINHA AQUINO DA SILVA (1934)

Terezinha Aquino da Silva,  brasileira,  viúva,  doméstica,  domiciliada  na Praça da 

Igreja, s/n; nascida em 14 de outubro de 1934, em Missão do Sahy, primeira filha de Pedro 

Joaquim dos Santos e Maria Xavier da Silva (Mariinha); teve 11 filhos (sete do sexo feminino 

e quatro do masculino), é católica e seu grau de escolarização é de semi-analfabetismo.

Dona Terezinha é conhecida em sua comunidade e por outras pessoas como aquela 

que conta as histórias da Missão e histórias de Trancoso; recentemente foi convidada para ser 

colaboradora da Escola Municipal Antonio Bastos de Miranda, para contar histórias para as 

crianças. 

É portadora de doença de chagas, que diz ter adquirido na infância através de um 

inseto conhecido como barbeiro, que tem como habitat as frestas de parede entre o barro e as 

varas, nas moradias de taipa muito comuns na zona rural do município.

Pela sua desenvoltura, é sempre convidada a dar entrevistas e a participar de eventos 

Figura 2 - Terezinha Aquino da Silva 
Fonte: Acervo de Maria Glória da Paz



religiosos e culturais da comunidade, sendo figura importante nas celebrações religiosas, pois 

faz parte como fundadora do Coral da Igreja de Nossa Senhora das Neves, que se apresenta 

durante  a  celebração  de  missas,  casamentos,  batizados  e  procissões;  também  é  uma  das 

senhoras que cantam reisado nos festejos de final de ano na comunidade, além de participar 

do grupo que canta roda na festa de São João, realizada pela Prefeitura do Município de 

Senhor do Bonfim.



EULINA VIEIRA MALTA VALADÃO (1948)

Eulina  Vieira  Malta  Valadão,  brasileira,  casada,  professora  leiga  aposentada, 

católica, residente e domiciliada na Travessa Sebastião Queiroz, em Missão do Sahy, Bahia; 

nascida em 12 de dezembro de 1948, na fazenda Varzinha, primeira filha de Cosmo Malta da 

Silva e Maria José Vieira. Casada pela segunda vez, teve oito filhos (5 do sexo feminino e três 

do sexo masculino), estudou até o antigo Admissão ao ginásio, que hoje equivale à 5ª série do 

Ensino Fundamental; é a atual zeladora da Igreja de Nossa Senhora das Neves e coordena 

círculos de orações, novenas e reuniões pias.

É  responsável  pelo  contato  entre  a  igreja  de  Missão  do  Sahy  e  a  Diocese, 

representando a comunidade católica do povoado nos eventos realizados pela Paróquia e se 

responsabilizando  pela  administração  da  igreja,  pela  celebração  de  missas,  batizados  e 

casamentos; é também a pessoa responsável pela solicitação de padres, diáconos e religiosos 

leigos  a  fim de  realizar  os  rituais  comuns  à  fé  católica,  responsabilizando-se  ainda  pela 

hospedagem  desses  celebrantes  que  se  deslocam  até  o  povoado,  acolhendo-os  em  sua 

Figura 3 - Eulina Vieira Malta Valadão 
Fonte: Acervo de Maria Glória da Paz



residência.  É  detentora  da  confiança  dos  moradores  e  por  isso  é  sempre  consultada  em 

qualquer situação que envolva as questões da  Igreja em Missão do Sahy.



MARIA DAS NEVES DE AQUINO DOURADO (1970)

Maria das Neves de Aquino Dourado, brasileira, casada, residente e domiciliada na 

Rua Sebastião Queiroz, s/n, Missão do Sahy,  Maria das Neves nasceu no povoado, no dia 13 

de maio de 1970. Oitava filha de João José de Aquino e Terezinha Aquino da Silva, teve dois 

filhos do sexo masculino, o mais velho recém-falecido em acidente automobilístico.

Católica,  iniciou as  suas atividades  profissionais  nas  escolas  de Missão do Sahy, 

graduando-se recentemente pelo Curso de Pedagogia do Campus VII da  Universidade do 

Estado da Bahia, em Senhor do Bonfim; atualmente assume o cargo de Assessora Pedagógica 

da Secretaria Municipal de Educação, tendo como função coordenar a parte pedagógica das 

escolas,  ligando-se  diretamente  aos  professores  no  auxilio  à  execução  das  atividades  de 

ensino. 

Por ser uma pessoa reconhecida pelos serviços prestados à educação do povoado e 

por  vivenciar  as  necessidade  de  Missão  do  Sahy,  constitui-se  hoje  numa  representação 

Figura 4 - Maria das Neves de Aquino Dourado 
Fonte: Acervo de Maria Glória da Paz



política. Candidatou-se a uma vaga na Câmara de Vereadores do Município, pelo Partido dos 

Trabalhadores, no pleito eleitoral de 2008, obtendo 599 votos, insuficientes para a obtenção 

de uma vaga legislativa. 



GILSA DE SOUZA BEZERRA  (1942 - 2008)

Gilza de Souza Bezerra, brasileira, casada, professora leiga aposentada,  residente e 

domiciliada na Praça da Igreja, s/n, em Missão do Sahy. Nascida no povoado em 22 de agosto 

de 1942, é a 6ª filha de José Felipe de Souza e Isaurina Xavier de Souza e teve dez filhos (sete 

do sexo feminino e três do masculino). 

Na comunidade, atuou como enfermeira e também como professora leiga, ou seja, 

não diplomada, uma categoria que até recentemente prestava serviços à maioria das escolas da 

zona rural do Município. No cenário político de Senhor do Bonfim, candidatou-se ao cargo de 

Vereadora, obtendo uma votação expressiva, mas insuficiente para ser empossada no cargo, 

ficando  na  suplência.  É  uma  pessoa  respeitada  na  comunidade,  procurada  para 

aconselhamento,  dentre outras coisas. No período em que realizamos as entrevistas,  Dona 

Gilsa encontrava-se convalescendo de uma enfermidade, vindo a falecer em maio de 2008.

Figura 5 - Gilsa de Souza Bezerra (1942- 2008)
Fonte: Acervo da família Bezerra



SANIUMA SANTANA DA SILVA (1992)

Figura 6 - Saniuma Santana da Silva 
Fonte: Acervo de Maria Glória da Paz



Saniuma Santana da Silva, brasileira, solteira, estudante, residente e domiciliada na 

Rua Sebastião Queiroz, s/n,  Missão do Sahy, nascida no povoado em 1992. É a única filha de 

Samuel José Anunciação da Silva e Maria Cosma Santana da Silva (falecida); é católica e 

cursa o 3º ano do Ensino Médio.No período em que realizamos as entrevistas, a adolescente 

era diretora da Casa do Jovem Aprendiz, uma entidade criada por um grupo de jovens da 

comunidade atuantes na área de teatro e artesanato e que se dedicam a ocupar o tempo ocioso 

das  crianças  da  comunidade  e  também  com  as  questões  históricas  do  povoado, 

conscientizando os moradores a respeito da importância de prováveis sítios arqueológicos; 



também  arrecadam  alimentos  e  fazem  a  distribuição  entre  as  famílias  mais  carentes  do 

povoado.

GISÉLIA RODRIGUES GAMA (1943)

Gisélia  Rodrigues  Gama,  brasileira,  viúva,  evangélica,  comerciante  aposentada, 

residente e domiciliada na Praça da Igreja em Missão do Sahy, nascida neste povoado em 20 

de junho de 1943; é a segunda filha do casal Alvino Rodrigues da Silva e Cecília Batista da 

Silva. Casou-se aos quatorze anos de idade e do seu casamento nasceu um filho que veio a 

óbito já em idade adulta. Seu grau de escolaridade é o 4º ano primário, o que  equivale à 4ª 

serie do Ensino Fundamental.

Retornando a Missão do Sahy em 1999, após ter ido, junto com a família, habitar 

com parentes  em São  Paulo,  assumiu  a  Associação  de  Trabalhadores  Rurais  e,  segundo 

relatou,  teve  participação  na  criação  e  construção  da  sede  própria  da  Associação  acima 

referida,  cuja  presidência não mas exerce,  mas coordena projetos na área de  Agricultura 

Figura 7 - Gisélia Rodrigues Gama 
Fonte: Acervo de Maria Glória da Paz



Familiar, especialmente o plantio de flores ornamentais, produto revendido em feiras livres e 

casas comerciais de Senhor do Bonfim e cidades vizinhas, beneficiando dessa forma algumas 

famílias do povoado.



Figura 8 - Adalgisa Alves do Nascimento 
Fonte: Acervo de Maria Glória da Paz



ADALGISA ALVES DO NASCIMENTO (1937)

Adalgisa Alves do Nascimento,  mais conhecida como Dalva, é brasileira, católica, 

viúva,  dona  de  casa  aposentada,  residente  e  domiciliada  na  Rua  Sebastião  Queiroz,  s/n, 

Missão  do  Sahy;  nascida  no  povoado  em 26 de  novembro  de  1937,  é  a  oitava  filha  de 

Eliotério Alves do Nascimento e Odélia Alves Rosas; teve três filhos ( 2 do sexo feminino, 1 

masculino). Frequentou escola, cursou até a 5ª serie e é uma das senhoras que faz parte da 

comunidade religiosa, encarregando-se de organizar os festejos de reisados. É dona de uma 



voz potente, conhecida como a cantora dos hinos sacros do povoado,  dos  benditos, cânticos 

da Semana Santa e das incelenças (cânticos de sentinelas fúnebres).

ANTONIETA DE SOUZA (1926)

Antonieta de Souza, brasileira, solteira, católica, dona de casa aposentada, residente e 

domiciliada na Praça da Igreja, em Missão do Sahy, nascida no povoado em 22 de fevereiro 

de 1926; é a terceira filha de José Nicolau de Souza e Porfíria de Souza; cursou até o 2º ano 

primário. Atualmente reside com uma sobrinha, em virtude de considerar-se uma pessoa em 

idade avançada, necessitando de alguém para lhe fazer companhia.

A sua residência compõe, juntamente com a casa de D. Isaura e outra vizinha, uma 

Figura 9 - Antonieta de Souza 
Fonte: Acervo de Maria Glória da Paz



parte do que restou da arquitetura antiga do lugar, constituída de tijolos de barro cru e taipa. 

 





Figura 10 - Maria José Anunciação da Silva 
Fonte: Acervo de Maria Glória da Paz



MARIA JOSÉ ANUNCIAÇÃO DA SILVA (1939)

Maria  José  Anunciação  da  Silva,  brasileira,  casada,  dona  de  casa  aposentada, 

residente e domiciliada na Rua Sebastião Queiroz, s/n, Missão do Sahy; nascida na Fazenda 

Varzinha, em 10 de abril de 1939, é a quinta filha de Otávio Alves da Silva e Paula Alves da 

Silva.  Católica,  cursou até o 4º ano primário;  atualmente exerce o cargo de tesoureira do 



Conselho  Comunitário  da  Igreja  de  Nossa  Senhora  das  Neves,  que  tem  uma  diretoria 

escolhida pela comunidade e é composto por um presidente, um tesoureiro e uma secretária (é 

também esse conselho que elege a zeladora e decide sobre a organização dos eventos).



2.3. História de mulheres e história oral

A abertura de espaços na História  para a realização de estudos que se utilizam de 

novas perspectivas metodológicas e, portanto, de novos objetos e novas fontes, fez surgir uma 

Nova História, que trouxe à luz outros aspectos culturais, outros povos e comportamentos em 

suas mais variadas formas de viver e de relacionar-se. Um dos instrumentos utilizados para 

essa forma de fazer pesquisa é a história oral, uma abordagem tão antiga quanto a própria 



história, mas que foi substituída pelos documentos escritos, oficiais, consagradores da escrita 

como único (para muitos) instrumento de credibilidade na pesquisa histórica.

O impulso maior para a utilização da história oral acontece em virtude da influência 

de estudiosos de várias áreas, em especial da Sociologia, da Antropologia, que se utilizaram 

dessa  abordagem  metodológica  para  tratar  sobre  temas  como  criminalidade,  pobreza, 

trabalho,  política,  mulheres,  entre  outras  categorias  que  fizeram  da  história  oral  uma 



abordagem metodológica capaz de mostrar a dinâmica dos movimentos sociais, políticos e 

culturais.

Vários foram os estudiosos que a partir  de relatos criaram romances históricos e 

chamaram atenção pelos seus trabalhos com canções, com história de velhos e outras formas 

biográficas relevantes para as comunidades menos evidentes. A utilização dessa abordagem 

em vários países tem demonstrado a sua riqueza, o seu poder em agregar em si várias espécies 



de estudiosos, além de trazer alguns temas que não faziam parte da documentação oficial 

escrita, portanto não estudados pela maioria dos intelectuais, céticos quanto a fontes dessa 

natureza. 

No campo da história das mulheres, encontram-se estudos de Michele Perrot (1998), 

nos quais se discute a ocupação feminina de espaços públicos e privados, deixando para trás o 

papel, que lhes foi imposto, de dona de casa e mãe ocupada com as atividades domésticas, 



para assumir funções no mercado de trabalho, no mundo da política, na religião, no setor 

empresarial, na economia, nas áreas de medicina e saúde e na educação.

Perrot (1998) evidencia a figura de Simone de Beauvoir2, na França do século XX, 

como a transgressora da intelectualidade num momento em que ainda não cabia com tanta 

desenvoltura a figura feminina em espaços reservados ao exercício do intelecto masculino; 

sem dúvida uma ousadia o deslocar-se do espaço que lhe era devido de porta-voz da vida 

privada para tornar-se visível através de seus atos e estudos questionadores sobre os valores 

sócio-culturais, ao abordar temas existenciais como a liberdade, a ação e a responsabilidade, 

discutindo assim a sua própria existência inclusive no que diz respeito à sexualidade. 

O inicio do século XX, no Brasil, é um momento em que tem início os primeiros 

movimentos pelos direitos feministas. É também um momento singular de abandono da vida 

privada para as lutas por um lugar na  Ágora,  pelo direito à elegibilidade e ao voto, o que 

custou  às  mulheres  a  criação  de  várias  estratégias  com o intuito  de  reverter  a  legislação 

referente à participação feminina no espaço político brasileiro. 

A chegada de Bertha Lutz3 ao Brasil, por volta de 1918, é um estímulo para retomada 

das lutas pela concretização da presença feminina no cenário político brasileiro, o que já havia 

se iniciado através dos protestos de Nízia Floresta4 em 1830, depois com a entrada de Myrthes 

2 Simone Lucie-Ernestine-Marie Bertrand de Beauvoir, mais conhecida como Simone de Beauvoir (Paris, 9 de 
janeiro de  1908 — Paris,  14 de abril de  1986), foi  escritora,  filósofa existencialista e  feminista francesa. Ela 
escreveu romances,  monografias sobre filosofia,  política,  sociedade,  ensaios,  biografias  e  sua autobiografia.. 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Simone_de_Beauvoir). Acesso em 13 maio. 2008.
3 Bertha Maria Julia Lutz (São Paulo, 1894 — Rio de Janeiro, 1976)  figura pioneira do feminismo no Brasil., 
filha de   Adolfo Lutz e de mãe  inglesa Era zoóloga de profissão. Estudou ciências naturais  na Sorbonne, em 
Paris. Depois de tomar contacto com os movimentos  feministas da  Europa e dos  Estados Unidos da América, 
Berta  criou  as  bases  do  feminismo  no  Brasil.  Foi  a  fundadora  da  Federação  Brasileira  para  o  Progresso 
Feminino, em 1922, após ter representado o Brasil na assembléia geral da Liga das Mulheres Eleitoras, realizada 
nos  Estados  Unidos,  onde  foi  eleita  vice-presidente  da  Sociedade  Pan-Americana.  Foi  eleita  suplente  para 
deputado federal  em  1934,  após  fracassar  em duas eleições.  Em  1936 assumiu o mandato.  Suas  principais 
bandeiras de luta foram mudanças na legislação trabalhista com relação ao trabalho feminino e infantil, e até 
mesmo a igualdade salarial.  Em  1937, com o golpe do  Estado Novo, perdeu o mandato.  (BERTHA LUTZ, 
2008). 
4 Nízia Floresta, educadora, escritora e poetisa nascida em 12 de outubro de 1810, em Papari, Rio Grande do 
Norte, filha do português Dionísio Gonçalves Pinto com uma brasileira, Antônia Clara Freire, foi batizada como 
Dionísia Gonçalves Pinto, mas ficou conhecida pelo pseudônimo de Nísia Floresta Brasileira Augusta. Nísia é o 
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de  Campos  na  OAB5 e  com  os  movimentos  reivindicatórios  decorrentes  da  negação  do 

alistamento  eleitoral  da professora Leolinda Daltro6,  que,  a partir  desse  episódio,  inspirou 

várias frentes de lutas pelo direito ao voto, inclusive com a criação do Partido Republicano 

Feminino,  em  1910,  com  a  finalidade  de  reiniciar  o  debate  sobre  o  direito  ao  sufrágio 

feminino, legalizado em 1930 mas que somente veio a concretizar-se em 1932, no governo do 

Presidente Getúlio Vargas.(SOIEHT, 2000. p .99)

Para  Saviani  (2006),  a  época  moderna  obriga  a  história  a  se  colocar  como 

necessidade de ser compreendida, explicada, pois a forma de viver do homem se modificou a 

partir  das condições sociais exigidas pelo mundo moderno, em que os indivíduos operam 

transformações naquilo que outrora era naturalmente produzido e apropriado. Com o método 

científico, a história deixa de ser considerada como narrativa do passado, baseada somente em 

fontes documentais escritas, para tornar-se problematizada, e a utilização de diversos tipos de 

fontes,  a  exemplo  da  história  oral,  de  maneira  organizada,  vem  aos  poucos  ganhando 

credibilidade,  tem  a  sua  essência  reencontrada  nas  ações  humanas  e  busca,  através  da 

sistematização das informações obtidas através de relatos e histórias de vida, fazer com que as 

pessoas  comuns  confiem  em  sua  própria  fala,  além  de  perceberem-se  como  indivíduos 

atuantes em sua própria história e em seu tempo.   

Escolhemos para este estudo a história oral de mulheres remanescentes indígenas do 

final de seu nome de batismo. Floresta, o nome do sítio onde nasceu. Brasileira é o símbolo de seu ufanismo, 
uma necessidade de afirmativa para quem viveu quase três décadas na Europa. Augusta é uma recordação de seu 
segundo marido, Manuel Augusto de Faria Rocha, com quem se casou em 1828, pai de sua filha Lívia Augusta. 
Esteve no Brasil entre 1872 e 1875, em plena campanha abolicionista liderada por Joaquim Nabuco, mas quase 
nada se sabe sobre sua vida nesse período. Retorna para a Europa em 1875 e, três anos depois, publica seu 
último trabalho Fragments d’un ouvrage inédit: Notes biographiques Nísia faleceu em Rouen, na França, aos 75 
anos, a 24 de abril de 1885, de pneumonia. Foi enterrada no cemitério de Bonsecours. Em agosto de 1954, quase 
70 anos depois, seus despojos foram transladados para o Rio Grande do Norte e levados para sua cidade natal, 
Papari,  que já  se  chamava  Nísia  Floresta.  Primeiramente  foram depositados  na igreja  matriz,  depois  foram 
levados para um túmulo no sítio Floresta, onde ela nasceu. (NISIA FLORESTA, 2008).
5 Myrthes  de  Campos  foi  a  primeira  mulher  aceita  na  Ordem dos  Advogados  do  Brasil-OAB,  e  uma das 
primeiras a requerer o seu alistamento eleitoral, argumentando que a Constituição não negava esse direito às 
mulheres. (SOIHET, 2000).
6 Leolinda Daltro, segundo Soihet (2008), foi a primeira mulher a reivindicar o direito ao voto, criadora do 
partido republicano em 1910.

http://www.anped.org.br/rbe/rbedigital/RBDE15/RBDE15_08_RACHEL_SOIHET.pdf


povoado de Missão do Sahy, com idades entre 15 e 100 anos, na tentativa de identificar os 

costumes e  as  práticas  educativas utilizadas  pela família,  pela  Igreja  e  pela escola,  como 

também identificar os saberes produzidos e transmitidos pela família para as gerações mais 

novas. 

A história oral, contribuindo para a compreensão e registro das histórias locais, passou 

a ser conhecida como historia imediata, de valorização e contextualização dos indivíduos, e 

isso  foi  acompanhado  também  de  uma  nova  forma  de  viver  em sociedade,  ajudando  as 

comunidades a se enxergarem como parte da história. A sua evolução chegou até o momento 

atual, utilizando-se da combinação de registro, imagem e som, dando ao que era uma mera 

entrevista um status de verdade, contribuindo assim para a formação de novos critérios de 

entendimento do mundo.Em sua trajetoria a história oral encontrou algumas dificuldades para 

sua implantação, sendo uma delas a ausência de tradição de registros de histórias locais e a 

distancia da universidade com esse mundo da cultura popular.

A  História  Oral,  proporciona  uma  maior  oportunidade  de  trabalhar  com 

reminiscências, trazendo na medida do possível através da entrevista, algumas lembranças de 

experiências vividas nas famílias, em círculos de amigos, na igreja e na escola, ou seja, nas 

diversas faces da vivência social. 



2.4. Entrevista

A  entrevista  é  um  instrumento  necessário  para  obtenção  de  informações  sobre 

determinado assunto ou problema. Segundo Minayo (2007: p. 64) “é a estratégia mais usuada 

no  processo  de  trabalho  de  campo,”  pois  é  através  dela  que  o  pesquisador  busca  obter 

informes contidos na fala dos atores sociais. Ela representa um dos instrumentos básicos para 

a coleta de dados. De início, é importante atentar para o caráter de interação que permeia a 

entrevista,  pois  a  relação  que  se  cria  é  de  co-participação,  havendo  uma  atmosfera  de 

influência recíproca entre quem pergunta e quem responde. De acordo com Ludke (1986, p. 

33),  “Esta  é,  aliás,  uma  das  principais  técnicas  de  trabalho  em quase  todos  os  tipos  de 

pesquisa  utilizados  nas  ciências  sociais”.  Para  a  realização  desta  pesquisa  utilizamos  a 

entrevista semi-estruturada, que se desenrolou a partir de um guião ou roteiro de entrevista 

contendo  tópicos  específicos,  cuidadosamente  elaborados  anteriormente,  para  que 

permitissem às entrevistadas e a mim, enquanto entrevistadora, maior liberdade para falar e 

conduzir a conversa.



Segundo Meihy (2005), a entrevista utilizada em história oral é formada por três 

etapas: a pré-entrevista, a entrevista e a pós-entrevista. A primeira consiste em organizar os 

procedimentos a serem desempenhados durante os encontros com os entrevistados; e durante 

a realização dessa etapa as colaboradoras (assim são denominadas as informantes) tomam 

conhecimento do objetivo do trabalho, da importância da sua participação, da elaboração do 

cronograma de visitas, podendo opinar sobre o mesmo. É o momento em que elas escolhem o 

horário e local para realização da entrevista. 

A  revisão  do  equipamento,  que  é  uma  das  atividades  mais  recomendadas  pelos 

manuais técnicos, não foi por mim realizada, o que causou alguns transtornos: 

1. Uma parte de uma entrevista com uma das senhoras não foi gravada e, pela falta 

de tempo e recurso, não podíamos mais retornar para finalizar a coleta, o que nos 

obrigou  a  compensar  a  ausência  com os  relatos  dessa  mesma  depoente  num 

trabalho de monografia de sua filha;

2. Em outro momento, uma entrevista inteira com uma adolescente de 14 anos foi 



perdida, o que não nos possibilitou encontrá-la novamente para mais uma sessão 

de perguntas, ficando estes relatos excluídos do trabalho;

3. Numa  outra  entrevista,  com  uma  senhora  e  a  neta,  também  perdeu-se  uma 

pequena parte dos dados, mas felizmente não houve prejuízos para o trabalho, 

pois parte do assunto já se encontrava diluído em outras respostas.

A falta de atenção por parte do pesquisador pode causar grandes danos ao trabalho a 

ser realizado, pois até um  retorno para nova coleta se torna cansativo, principalmente quando 

se trata de pessoas em idade avançada ou mesmo doentes. A evidência desses contratempos 

serviu de alerta para que se proceda a uma minunciosa observação sobre os equipamentos 

antes  de  serem  utilizados  a  cada  entrevista  realizada,  proporcionando  assim,  um  bom 

aproveitamento dos aparelhos.

A segunda etapa, a entrevista com as pessoas escolhidas como fontes qualificadas, 

aconteceu em local previamente escolhido por elas  e de acordo com o seu desejo. Para que 

fosse realizada a coleta dos relatos utilizamos um modelo de guião de entrevista, dividido em 



quatro blocos: 

1. Identificação da entrevistada. Neste primeiro bloco, fizemos a identificação das 

depoentes, contendo local e data de nascimento, filiação, etnia, posição no grupo 

familiar, estado civil, número de filhos, religião, escolaridade, ocupação e renda 

salarial.

2. Práticas educativas domésticas. Os temas escolhidos para essa parte da entrevista 

foram  as  vivências  em  casa,  o  lazer,  o  trabalho,  a  infância,  o  namoro,   o 

casamento e a condição de esposa.

3. As práticas educativas na Igreja. Este bloco de perguntas se destinou à religião na 

família, ao papel da mulher na Igreja, aos rituais de festas e aos rituais de morte 

(os enterros).

4. As práticas escolares. Esta ultima parte tratou sobre a relação da escola com a 

família, o processo educativo, as festas e as brincadeiras, os colegas e os castigos.

Quanto ao tratamento das fitas, embora soubéssemos da importância dessa técnica 



resolvemos, por razões de foro íntimo, transcrevê-las, acreditando que, em virtude de termos 

realizado as entrevistas, conhecermos as pessoas e havermos presenciado as suas reações, no 

decorrer da atividade, estaríamos, aptos para realizá-las. 

Os recursos por nós utilizados foram um gravador de marca Panasonic e várias fitas-

cassete  de 46 minutos.  O manejo com o equipamento  nos causou alguns transtornos,  em 

virtude de ser um aparelho de fabricação antiga e encontrar-se sem manutenção; porém, os 

problemas causados, nós conseguimos resolve-los satisfatoriamente, evitando conseqüências 

danosas para o nosso trabalho.

Após a transcrição, percebemos que o material que havíamos colhido era muito rico 

e muito extenso, o que nos levou a fazer um bom aproveitamento de tudo que interessava 

sobremaneira ao nosso trabalho e que estava diretamente relacionado com a temática por nós 

escolhida: os relatos sobre a educação doméstica, a religiosidade e a escolaridade de mulheres 

remanescentes indígenas de Missão do Sahy.

As  entrevistas  foram  realizadas  no  período  de  5  de  dezembro  de  2007  a  7  de 



fevereiro de 2008, em horário e local escolhidos pelas entrevistadas (o turno vespertino foi o 

escolhido pela maioria das mulheres sob alegação de que nesse horário já estariam livres dos 

afazeres domésticos). Para que a entrevista fosse permitida, cada entrevistada recebeu uma 

Carta-Cessão sobre os depoimentos orais para a UFRN, que foi lida e devidamente assinada 

(em anexo).

Para que fosse realizado o trabalho de campo, foi  necessário nos deslocarmos da 

cidade  de  Senhor  do  Bonfim  até  o  povoado,  e  para  que  isso  acontecesse  sem  maiores 

transtornos  fizemos  uma  solicitação  ao  Departamento  de  Educação  –  Campus  VII  –  da 

UNEB, pedindo a cessão de  meio de transporte para que pudéssemos fazer as entrevistas, o 

que não nos foi atendido tendo em vista vários motivos alegados; sendo assim, as viagens 

foram realizadas com automóvel alugado, o que se tornou muito dispendioso, obrigando-nos, 

no final do trabalho, a fazer as viagens de ônibus coletivo.

Após a realização das entrevistas,  fizemos uma visita a cada pessoa e, através de 

cartões e um pequeno presente, deixamos os nossos agradecimentos; e, em julho de 2008, 



voltamos a Missão do Sahy para realizarmos uma reunião com as depoentes, denominada 

Roda de Conversa I, na residência de D. Isaura, pessoa escolhida por ser a mais idosa do 

grupo).  Além  disso,  tínhamos  a  necessidade  de  afastarmos  a  nossa  conversa  sobre  as 

entrevistas das possíveis querelas político-partidárias, uma vez que naquele mês iniciavam-se 

as  atividades  que  antecedem  as  eleições  municipais.  Entregamos  para  cada  uma  das 

colaboradoras a  entrevista  transcrita,  conversamos mais  uma vez sobre a  importância  dos 

depoimentos para a realização do estudo e, devido a dificuldades de leitura no momento, ficou 

acordado que elas levariam e fariam a leitura em casa, para logo depois enviarem as suas 

considerações (o que não foi feito, sob alegação que o que estava transcrito era o que elas 

realmente haviam falado). Nessa reunião tomamos conhecimento do falecimento de D. Gilsa 

Bezerra (64 anos), em maio de 2008; por esse motivo, a nossa colaboradora foi representada 

pelo seu esposo Sr. José, conhecido na comunidade como Zè do Fumo, que somente esteve 

presente  para  receber  o  caderno  contendo  a  entrevista  que  realizamos  com  ela.  Na 

oportunidade  foram  lembradas  pelos  presentes  as  intervenções  feitas  por  D.  Gilsa  na 

comunidade.

Esse encontro foi importante, as pessoas conversaram entre si, relembraram fatos  da 

infância e adolescência que não foram citados nas entrevistas e que, por não ter permissão 

para  divulgá-los,  reservo-me  o  direito  de  não  fazê-lo.  Neste  encontro  também  estavam 

presentes as duas filhas de D. Isaura, que residem em São Paulo; estas demonstravam muita 

preocupação com a mãe, pois, além de estar com 103 anos, resiste em ir morar com as filhas, 

ter mais conforto e ter um acompanhamento adequado à sua idade. 

2.5.As fontes escritas

Além das fontes orais, tomamos como suporte estruturante da pesquisa algumas 

fontes  escritas,  que  foram de  grande  importância  para  este   estudo.  Mesmo  tendo-se 



constatado a escassez de documentos em arquivos públicos locais, alguns trabalhos de 

iniciativa  particular  e  outros  de  cunho acadêmicos  sobre  a  historiografia  regional  nos 

possibilitaram  reconstruir  parte  do  contexto  do  povoado,  complementando  ou 

acrescentando informações de grande ajuda ao trabalho que nos propusemos realizar.

As  obras  e  os  autores  regionais  utilizados como suporte  para este  estudo foram: 

Apreciação Circunstanciada do Município de Senhor do Bonfim(1906) e Memória Histórica  

e Geográfica sobre a Comarca do Bonfim (1915), de Lourenço Pereira da Silva, autor que foi 

fundador e redator do Jornal “O Atleta”, e Presidente do Conselho Municipal (MACHADO, 

2004,  p.  49).  Revisitando  obras  antigas  como  Almanaques:  O  Município  de  Senhor  do  

Bonfim,  escrito  em  1899  por  Manoel  Falcão,  fundador  da  imprensa  no  Município,  e  O 

Município da Cidade do Bonfim,  de Gustavo Umbuzeiro,  escrito em 1903, produziu duas 

obras sobre a mesma temática, escritas em 1906 e em 1915, respectivamente, em que foram 

acrescidas informações no que tange aos aspectos históricos e geográficos do município; no 

segundo livro há ainda informações sobre as riquezas naturais, com ênfase na mineralogia, 



nas plantas medicinais e sua aplicação terapêutica. Como o  próprio autor afirma, seu objetivo 

era tornar conhecida a região sertaneja, especialmente por ser esta agrícola e com um bom 

potencial pastoril e extrativista.

Bonfim, Terra do Bom Começo, escrito em 1971 por Adolfo Silva, trata dos aspectos 

sócio-políticos  do  município,  e  evidencia  alguns  fatos  históricos;  alem de  tecer  algumas 

considerações sobre  o confisco dos bens da igreja de Missão do Sahy, toma como fontes os 

dados de arquivos,  bem como informações  contidas  nos  livros anteriormente  escritos  por 

Lourenço Silva.

A  Cartilha  Histórica  Sobre  as  Origens  de  Senhor  do  Bonfim  (1993) e  o  livro 

intitulado Notícias e Saudades da Vila Nova da Rainha, aliás, Senhor do Bonfim(2007), de 

autoria do Professor Dr. Paulo Batista Machado, embora mais voltados para a história do 

município  e  da  cidade  de  Senhor  do  Bonfim,  agregam  alguns  questionamentos  que 

possibilitam a compreensão dos fatos históricos ligados a Missão do Sahy, colocando-a como 

um provável marco originário dos processos sociais, políticos e econômicos que possibilitam 



uma explicação sobre  o que representa para o município.

História da Freguesia velha de Santo Antonio – Campo Formoso (1997), de Edith 

Freitas e  A Serra Resplandecente (2001), de José Freitas, registram a memória das missões 

religiosas na região das Jacobinas, especialmente a Jacobina Velha (Campo Formoso), seus 

personagens e acontecimentos históricos.

Senhor do Bonfim: seu presente na história por onde os caminhos passam (2002), 

um artigo de Waldisio Almeida de Araújo em que o autor faz uma reflexão sobre a cidade de 

Senhor  do  Bonfim  enquanto  referência  geográfica  e  geopolítica  para  as  cidades 

circunvizinhas, evidenciando a estrada de ferro como elemento impulsionador da transição 

entre o litoral e o interior e enquanto parte da vida social e econômica do município.

Para  este  estudo,  também  utilizamos  alguns  trabalhos  acadêmicos,  tais  como 

dissertações  de  mestrado,  monografias  e  artigos:  Missão  do  Sahy:  Educação  e  Cultura  

(2001),  de Maria Gloria da Paz, um artigo em que a autora faz um reflexão sobre a escola da 



comunidade de Missão do Sahy enquanto instituição que pode potencializar o conhecimento e 

a  valorização da cultura  local.  Colégio  Estadual  de Missão do Sahy:  Um Olhar  de uma  

Escola sobre um Antigo Aldeamento (2004 ), dissertação de Mestrado de Maria Gloria da Paz, 

uma investigação sobre a concepção, esquecimento e mitificação do passado da comunidade, 

realizada através de dados colhidos junto a alunos, ex-alunos, professores e funcionários do 

Colégio Estadual de Missão do Sahy. Currículo, Narrativas e oralidade: a História de vida  

de D. Terezinha (2008), monografia de conclusão do curso de Pedagogia do Campus VII da 

UNEB, de Maria das Neves A. Dourado, que toma como fontes os depoimentos de sua mãe 

para tecer um estudo sobre o currículo da Escola Antonio Bastos de Miranda, que prioriza os 

elementos  da  comunidade.  Os  Índios  no  imaginário  de  Crianças  de  um  Povoado  

Remanescente de Antiga Missão Franciscana (2007), monografia de conclusão de curso de 

Pedagogia  do  Campus  VII  da  UNEB,  de  Celmar  Osório  M.  S.  Santos,  que  trabalhou  o 

imaginário das crianças sobre si mesmas, sobre os índios e o  trabalho que a Escola Municipal Antonio 



Bastos de Miranda desenvolve com as crianças sobre a  Missão do Sahy. 

O local da pesquisa: o povoado de Missão  

do Sahy
3. O Piemonte Norte do Itapicuru: O Município de Senhor do Bonfim e a Localização do 

Povoado de Missão do Sahy.



A  região  do  Piemonte  Norte  do  Território  do  Itapicuru,  no  Estado  da  Bahia,  é 

formada  por  nove  municípios:  Senhor  do  Bonfim,  Campo  Formoso,  Jacobina,  Antonio 

Gonçalves, Pindobaçu, Jaguarari, Andorinha, Ponto Novo, Filadélfia e Caldeirão Grande; esse 

território tem como referência o Município de Senhor do Bonfim, que tem a sua origem ligada 

ao ciclo do ouro e do gado:

Figura 11 – Território de Identidade 25, Piemonte Norte do Itapicuru, Bahia (2007)
Fonte: SEI 



[...] a Estrada das Boiadas, de uma lagoa intermitente – abrigo, repouso e 
refrigério de gado e tropeiros em demanda do São Francisco, das minas de 
ouro e do litoral – deu origem a um núcleo de povoamento voltado, cada vez 
mais, ao comércio. Tal núcleo, no decorrer da história colonial do Brasil, foi 
crescendo  e  tendo  sua  importância  e  as  solicitações  de  seus  habitantes 
reconhecidas pela Coroa portuguesa, que o elevou a Arraial do Senhor do 
Bonfim da Tapera, em 1750, e a Vila Nova da Rainha, em 1799, antes que 
viesse a conquistar, já no ocaso do Império brasileiro, a elevação a Cidade 
do Senhor do Bonfim, em 1885. São dessa longa fase inicial a ereção de dois 
dos  símbolos  maiores  dos  poderes  atuantes  em  Bonfim  desde  então:  o 
edifício da Igreja matriz, de 1755, e o da Câmara e Cadeia, de 1845, atual 
sede  da  Prefeitura  Municipal  e  até  recentemente  sede  da  Câmara  de 
Vereadores local. (ARAÚJO, 2001).

Já  o  povoado  de  Missão  do  Sahy,  locus deste  estudo,  é  um  dos  primeiros 

povoamentos da região, tendo sua instalação ligada ao processo de colonização do interior do 

Estado da Bahia, por volta de meados do século XVII, na região das Jacobinas7. 

O povoado de Missão do Sahy, localiza-se a 8 km da atual cidade de Senhor do 

Bonfim, na região norte do Estado da Bahia, no sopé da colina denominada Monte Tabor. 

Segundo Lourenço Silva (1906), o Sahy era uma aldeia de índios da tribo Pataxó para onde, 

mais tarde, acorreram outros tipos brancos e negros, quiçá pela descoberta das minas de ouro 

nas serras da Jacobina ou pela incursão do gado nos sertões.

7 As Jacobinas eram um território situado entre Montes Altos e a Cachoeira de Paulo Afonso e entre os rios São 
Francisco e Rio de Contas Dividido por duas grandes regiões com os nomes de Jacobina Nova e Jacobina Velha 
(FREITAS, 2001, p. 84).





Figura 12 – Mapa dos limites municipais de Senhor do Bofim, 2008



Em meados do Século XVII, a destruição das aldeias que existiam entre os rios Salitre e São 

Francisco, no território das Jacobinas onde se localizavam as terras das famílias Garcia Dávila 

e Guedes de Brito, contribuiu para o abandono, por parte dos jesuítas, de algumas missões 

religiosas que nesse território foram instaladas. Em 1697, os religiosos franciscanos da Ordem 

Menor edificaram a missão de Nossa Senhora das Neves do Sahy.

Segundo Willeke (1974, p. 81), as razões para tal feito seriam a “[...] preferência a 

lugares  eminentes,  arejados  e  saudáveis,  na  vizinhança  dos  rios,  matas  e  terras  férteis, 

condições estas que ainda hoje podemos observar nas antigas missões franciscanas de Sahy e 

Jacobina.” Com a transferência da recém criada Vila para local em que se veio a encontrar 

ouro, o então povoado da Missão do Sahy passou a sofrer um processo de esquecimento de 

sua história tanto econômica, social e política como cultural. Além desses aspectos, a falta de 

registros dos elementos que fizeram parte do cotidiano dos habitantes do povoado (idéias, 

hábitos, festividades, crenças etc.), associada à má conservação de sua arquitetura histórica 

Figura 13 - Missão de Nossa Senhora das Neves do Sahy
Fonte: Acervo de João Euvódio



(igrejas,  ruínas  do  convento,  cemitério  e  seus  antigos  túmulos),  vem  dificultando  o  seu 

conhecimento e devida valorização.

3.2 Missão do Sahy: as narrativas e uma historiografia regional

Por muito tempo, os moradores das cercanias de Missão falavam sobre os índios 

Pataxó como os aldeados originários desse povoado, e Adolfo Silva (1971),  em seu livro 

Bonfim Terra do Bom Começo, também o afirma; no povoado, as idosas falam do Sahy como 

uma antiga aldeia, e a palavra  Aldeia é um termo que foi introduzido pelos colonizadores 

portugueses para designar um local ocupado por uma tribo indígena, um local utilizado para 

indicar  uma  forma  particular  de  habitat  rural  concentrado,  aglomerado  nascido 

espontaneamente ou abrigo de índios mais ou menos assimilados ou em fase de assimilação. 

(PETRONE, 1995, p. 103).

A historiografia regional quase nada revela sobre a existência de uma aldeia chamada 

Saí; somente  encontramos  algumas  evidencias  na  fala  dos  moradores  mais  antigos  do 

povoado: “Aqui era uma aldeia que tinha um cacique chamado Saí [...]. Aqui na Missão era 

morada de caboco” –  alusão também encontrada nos versos de um canto regional: “ai meu 

Deus,  Janaína ‘rumbora’  pa aldeia”.  Recentemente  os  autores  regionais  têm se referido à 

presença de índios de uma tribo denominada Cariri, hipótese que até poderia ter veracidade, 

levando-se  em  conta  os  registros  de  Serafim  Leite  (1993),  no  livro  Breve  História  da 

Companhia de Jesus no Brasil, quando se refere a algumas tribos do território do entorno do 

Rio São Francisco na Bahia, entre as quais o autor cita uma tribo denominada Kariri. O livro 

não faz nenhuma referência a índios Pataxó, tidos por muito tempo como os legítimos donos 

das terras ocupadas pela missão religiosa de Nossa Senhora das Neves nessa parte do Estado 

da Bahia. 



Contudo, essas afirmações, que permanecem como simples hipóteses,  carecem de 

comprovação; na verdade, muito pouco se  sabe a respeito da missão franciscana de Nossa 

Senhora  das  Neves  do  Sahy,  bem como  sobre  a  existência  da  tribo  que  deu  origem ao 

povoado; Segundo Machado (2007, p. 25), a Missão surgiu do ajuntamento do que sobrou do 

massacre cometido contra os indígenas pelos colonos. “Os índios que restaram do massacre 

perpetrado pela  conquista  dos  portugueses  foram aldeados  pelos  padres  franciscanos,  que 

instalaram na localidade Sahy uma missão religiosa autorizada pela Casa da Torre de Garcia 

D’Ávila”.  A existência  de várias  nações indígenas ao longo do território  das Jacobinas é 

confirmada nos relatos dos viajantes europeus Von Martius e Spix (1968), quando de sua 

passagem pelo sertão da Bahia até as margens do Rio São Francisco,  onde registraram a 

existência das aldeias Payayás,  Sapoyás, Secaquekirinhem, Tapuias, Aracuiás, Opacatiarás,  

Chacraibás,  Pontás,  Chucurús  ou Chocós,  Massacarás  e  Cariris  ou Kiriris.  Contudo, 

apenas algumas dessas tribos indígenas tinham identificado o lugar em que habitavam, entre 



elas  os  índios  Payayá,  uma  das  tribos  que  habitava  a  Jacobina  Velha  e  que  até  hoje  é 

referência na historiografia do Município de Jacobina; o que nos leva a crer que alguns teriam 

escapado ao genocídio e às guerras justas através da proteção dos padres franciscanos.

A  incursão  dos  fazendeiros,  instalando  currais  de  gado  em  terras  indígenas  e 

conquistando espaços no sertão da Bahia, também impulsionava os interesses religiosos que, 

através dos franciscanos, imprimiam obediência e novos elementos culturais na vivência dos 

indígenas aldeados. O colonizador português aproveitou-se da religião católica para diminuir 

a  resistência  indígena,  confiando  a  ordens  religiosas  (jesuítas,  beneditinos,  franciscanos, 

capuchinhos, carmelitas) a criação de missões. As missões, para os padres e frades que as 

criavam,  tinham como  finalidade  principal  pregar  o  evangelho  aos  nativos,  considerados 

pagãos e distantes de Deus. Indiretamente, as missões não deixavam de ser uma forma de 

abrir  caminho  ao  domínio  do  homem  branco,  guloso  de  terras  e  metais  preciosos. 

(MACHADO, 2007, p.26).



Num trabalho inicial para coleta de informações sobre o cotidiano das populações 

residentes na região das Jacobinas,  Rafael  Rodrigues Vieira Filho (2003) ressalta a forma 

como essas populações eram vistas: como exóticos, mestiços, indolentes e incivilizados, o que 

o autor chamou de  uma visão de fora para dentro, por serem (os cronistas) estrangeiros e 

trazerem consigo uma idéia de civilização baseada numa visão eurocêntrica;

[...] é a visão estrangeira implícita, quase todos os cronistas são estrangeiros 
e os brasileiros foram formados em universidades européias. Esse olhar de 
fora para dentro ocasionou um estranhamento, construindo uma imagem da 
natureza  como  exótica  e  da  população  marcada  pela  heterogeneidade, 
composta de brancos, negros livres e escravizados e índios, todos indolentes, 
ignorantes ou incivilizados, pelos mais diferentes motivos. (VIEIRA FILHO, 
2008, p.1).

Por volta de 1669, teve inicio a destruição das aldeias existentes entre os rios Salitre 

e São Francisco, onde se localizavam as terras das famílias Garcia Dávila e Guedes de Brito; 

Segundo Silva (2003, p.133)8, “Garcia d'Ávila, o segundo, em 1669 atacou e destruiu três 

missões, as de Itapecuru, Geremoabo e Caimbé, das quais duas eram dirigidas por jesuítas.” 

Provavelmente esse episódio fez parte de um conjunto de fatores que contribuíram para o 

abandono, por parte dos jesuítas, de algumas missões religiosas que neste território foram 

instaladas.

3.3. A Missão

Com a administração de Pombal, o período de prosperidade das aldeias no Brasil 

Colonial foi abalado pelo sentimento de modernização e crescimento, que exigia uma colônia 

mais dinâmica e economicamente mais produtiva, gerando nesse espaço um limite entre o 

desejo de crescimento e, conseqüentemente, o controle das ações por parte do administrador e 

8 SILVA, Jacionira Coêlho, Arqueologia do Médio São Francisco.Indígenas, Vaqueiros e Missionários.Tese de 
Doutorado. UFPE. 2003



o conflito com os padres da Companhia de Jesus. 

A colonização do Brasil exigia, por parte de todos os que estavam empenhados na 

construção desse território, uma metodologia que propiciasse bons resultados, e a Companhia 

de Jesus já acumulava experiências anteriores em territórios asiáticos e africanos; criou então 

a sua estratégia de aproximação e conhecimento dos habitantes nativos, sendo o aprendizado 

da  língua  considerado  o  meio  mais  eficaz  tanto  para  o  desenvolvimento  do  projeto 

cristianizador quanto para o auxílio aos colonos portugueses em suas conquistas.

Para Sérgio Buarque de Holanda (2000, p. 43), as questões econômicas são a base 

inicial de sustentação para a expulsão dos padres jesuítas, alegando-se contra eles a isenção, 

os benefícios recebidos, o enriquecimento das aldeias e a proteção ao índio. “Havia muito que 

os  jesuítas  eram acusados de enriquecer  á  custa  dos  índios,  de privilégios  e  isenções;  na 

realidade, a organização e a parcimônia explicariam muita prosperidade que causava inveja”; 

e entre rumores e boataria foi-se desenhando a expulsão dos jesuítas, o que se consumou em 

1759 com a prisão e o seqüestro dos seus bens.



 Antes disso, porém, em 1697, os religiosos franciscanos da Ordem Menor edificaram 

a  Missão  de  Nossa  Senhora  das  Neves  do  Sahy,  e,  em 1720,  o  aldeamento  tornou-se  a 

primeira vila administrativa da região, sendo transferida logo depois para a atual Jacobina; 

desde então, o povoado vem sofrendo paulatinamente um processo de esquecimento de sua 

história econômica, social e cultural:

[...] a sede da vila foi transferida, em 1724, da Missão de Nossa Senhora das 
Neves  do  Sahy  para  a  Missão  do  Bom  Jesus  da  Gloria,  segundo  os 
documentos, para facilitar o controle dos garimpeiros, das minas auríferas e 
contentar  os  moradores  não dispostos  a  sair  de suas residências  distantes 
vinte e duas léguas ou mais da sede do juizado. (VIEIRA FILHO, 2008, p. 
2).

O declínio dessa missão religiosa se dá por volta de 1863, quando teve seus bens 

apreendidos,  o  que  foi  descrito  por  Silva  (1971)  como o  Esbulho  da  Missão,  uma  ação 

realizada por ordem do Juiz de Direito de Jacobina, Ângelo Muniz da Silva Ferraz “[...] os 

objetos religiosos, muitos confeccionados em ouro, cabeças de gado e até mesmo uma área de 



terra  situada  na  Varzinha  foram  tomados  dos  religiosos  e  entregues  à  administração  de 

Joaquim Manoel de Santana.”9 

A escassez de registros documentais escritos e de estudos sobre os elementos que 

fizeram  parte  do  cotidiano  dos  habitantes  desse  povoamento  (suas  idéias,  hábitos, 

festividades,  crenças),  associada  à  má  conservação  de  sua  arquitetura  histórica  (igrejas, 

capelas, ruínas do convento, cemitério e seus antigos túmulos e algumas moradias) nos leva a 

crer que o desgaste dos vestígios das vivências dessa população indígena ou cabocla não está 

simplesmente ligado à ação do tempo, mas a um enfraquecimento intencional, como parte de 

um processo (educativo) de afirmação de novas culturas. 

Machado (2007), citando Adolfo Silva (1971), comenta que os bens seqüestrados, 

por ordem do governador da Província  da Bahia,  Joaquim José Pinheiro de Vasconcelos, 

foram devolvidos ao último frade da missão, Frei Sebastião de Santo Antonio, em 16 de maio 

de 1843; porém, nesse período a Missão já se encontrava em seu final, que se concretiza com 

a morte do Frei Antonio da Trindade, em 1863. Segundo Willeke (1974, p. 88-111); “[...] as 

9 “Esbulho”, nome dado ao seqüestro de bens ou o desapossar de bens.



capelas das missões que não foram elevadas a paróquia, passaram [a pertencer] ao patrimônio 

paroquial, enquanto as terras, com exceção de Juazeiro, passaram ao município ou ao estado.”

Considerando que os documentos/monumentos erigidos no passado comporiam o rol 

de  indícios  da  existência  de  uma  comunidade,  Le  Goff  (1996)  afirma  que  eles  foram 

construídos como forma de preservação de memórias: no caso das comemorações de vitórias, 

são erigidos arcos,  obeliscos,  troféus e estelas,  assim como outros monumentos  ligados à 

memória dos entes queridos também são erguidos em cemitérios com a função de perpetuação 

da lembrança de pessoas.

  A praça principal do povoado é um espaço relembrado por algumas das mulheres 

como de muita movimentação. A sua forma é quadrangular com duas entradas/saídas a leste 

da praça, local onde antigamente foi erguido o convento, a antiga igreja e o cemitério; a oeste 

da praça, duas entradas/saídas para o que os mais antigos chamavam de Estrada das Boiadas e 

que, segundo registro de historiadores, era o caminho percorrido pelo gado vindo dos currais 

do  Piauí  com  destino  a  Jacobina.  As  narrativas  de  Dona  Adalgisa,  relembrando  esta 

movimentação, nos reporta ao pensamento de Certeau (1996) – embora consideremos que o 



nosso trabalho não trata especificamente de lugar enquanto espaço construído, mas um lugar 

em movimento na memória da depoente, o passado e o presente – que se refere ao  espaço  

como um lugar praticado, um local onde os movimentos se entrecruzam, em nosso caso entre 

pessoas na figura de vaqueiros na condução das boiadas que, mesmo depois de ter passado 

muito tempo, ainda dão vida às várias  lembranças dos seus moradores.

[...] o caminho passava pelo meio, pelo meio era cheio de capim, o gado se 
amalhava botava licuri... e nois ia apanhar de menhã cedo... o gado de seu 
Pruciano, era... durmia ai na malhada... na malhada...quando era cedinho, 
nois ia, levantava cedo pa pegar licur...  a estrada, o caminho era aqui no 
meio  da  rua...  num tem aquele  beco  ali  em baixo?  Ali  era  o  caminho, 
passava tudo por aqui... a boiada quando vinha era tudo por dento da rua, 
passava aqui... Quando ia pra Jacobina, num tinha aquela estrada.. não é? 
Aqui onde eu moro... aqui era pasto, aqui era capim... e ali na esquina era 
cerca [...].  (Dona Adalgisa, 2008).

A narrativa de Dona Adalgisa nos permite ver os itinerários e as descrições do lugar 

em  sua  movimentação  cotidiana,  os  percursos  e  os  mapas  e,  nesse  caso,  os  percursos 

povoados de figuras e ações tais como o gado descansando na malhada, comendo capim, as 

pessoas de manhã cedo catando ouricuri encontrado nas fezes dos animais (botava licuri)10, 

além do mapa da estrada traçando o caminho das boiadas para  Jacobina: o caminho era aqui  

no meio da rua;  e, trazendo a lembrança para a atualidade, D. Adalgisa localiza dentro desse 

espaço a sua residência, construída bem ao lado da praça.

Atualmente essa praça, que foi a passagem principal do gado, deu lugar a outros 

movimentos; é para esse local que hoje se destinam as caminhadas das agremiações político-

partidárias em campanhas eleitorais, nele se abriga a festa da padroeira - dividida em duas 

10 Lorenzi  (1992),  o  licuri  (Syagrus  coronata)  (Martius)  Beccari,  pertence  à  família  Arecaceae,  subfamília 
Arecoideae, tribo Cocoeae, subtribo Butineae (Noblick, 1991) (…) é uma planta reconhecida na composição da 
caatinga. Mede de 8 m a 11 m, tendo folhas com mais ou menos 3 m de comprimento, pinadas de pecíolo longo 
com bainha invaginante, e seus folíolos, de coloração verde-escura, estão arranjados em vários planos Seu estipe 
é recoberto pela base das bainhas das folhas mais velhas, arranjadas numa seqüência de espiral, que caem após 
certo período de tempo, deixando cicatrizes que formam um desenho muito atrativo. A palmeira é monóica, 
apresentando inflorescência interfoliar, muito ramificada, protegida por uma bráctea.



partes:  a  religiosa,  com novenas,  procissão  e  missas,  e  a  profana,  com apresentações  de 

bandas, onde circulam blocos carnavalescos, pessoas de várias localidades vizinhas, em meio 

a  barracas  de  comidas  e  bebidas  e  que  vão  recriando  nesse  espaço  novos  contatos  e 

estabelecendo novos tipos de relações. 



3. A geofísica do Povoado - Relevo, clima, fauna e flora

Para melhor compreendermos Missão do Sahy, inicialmente devemos localizá-la em 

seus aspectos físicos e naturais. O povoado fica no sopé do monte Thabor, a 591m acima do 

nível do mar, numa cadeia de montanhas conhecida como Serra do Gado Bravo, na Chapada 

norte da Diamantina, no Município de Senhor do Bonfim, norte do Estado da Bahia, na Bacia 

hidrográfica do Itapicuru.

O clima é de chuvas escassas, com precipitações do chamando “verão”11 incertas e 

irregulares, por ocasião das trovoadas entre novembro e março; entre os meses de maio a 

julho ocorre o “inverno”, com chuvas incertas e temperatura mais fria. A pluviosidade é em 

média de 843 mm e a temperatura máxima pode chegar a 39.1 graus, com mínima de 15.67 

graus; trata-se de um lugar que, pela sua localização, é predisposto a alto risco de secas. As 

famílias que residem nesses locais sofrem as consequências da escassez de água que afetam 

11 Em Missão do Sahy, como em toda a região Nordeste, a pluviosidade é complexa e fonte de preocupação, 
sendo que seus totais anuais variam de 2.000 mm até valores  inferiores a 500 mm no Raso da Catarina, entre 
Bahia e Pernambuco. (http://www.brcactaceae.org/clima.html) Acesso 17 maio. 2007.

Figura 14 - Vista aérea da região do Povoado
Fonte: Acervo de Maria Glória da Paz

http://www.brcactaceae.org/clima.html


diretamente a qualidade de vida, prejudicando a agricultura  e a pecuária, o que obriga as 

autoridades municipais a decretarem estado de emergência, obtendo do governo estadual o 

aval para agir de forma emergencial,  contratando carros-pipa e distribuindo cestas básicas 

para minimizar o sofrimento das famílias atingidas.

A  vegetação  é  composta  de  caatinga  arbórea  aberta  com  palmeiras  (ouricuri)  e 

árvores  frutíferas  e  hoje  se  encontra  devastada  e  com  muito  pouco  de  seus  elementos 

preservados; a fauna, que era rica em várias espécies de aves e animais silvestres de pequeno 

porte, não dispõe da mesma variedade, o que se deve ao processo de devastação do meio 

ambiente  que  a  cada dia  vem reduzindo as  áreas  naturais  deste  povoamento,  para  o  que 

Lourenço Silva (1906, p. 06) já alertava no inicio do século XX:

A zona agrícola é montanhosa e coberta de mattas seculares, que o machado 
do  agricultor  imprevidente  tem  posto  por  terra,  sem  cautela,  abrindo 
immensas clareiras aqui, devastando por completo alli, desnudando assim o 
solo, que, sem força para proteger a humidade, se vae tornando menos fértil, 
diminuindo de modo assustador a capacidade das vertentes. 

Essa é uma tendência que tem se agravado nos dias atuais e que tem ocupado os 

noticiários  da  grande  imprensa  brasileira  além  das  instituições  e  ambientalistas  que, 

denunciando a devastação ambiental e os seus problemas, têm cobrado dos poderes públicos a 

programação de ações coercitivas contra esse tipo de prática, informando a população sobre 

os riscos que corre o meio ambiente em virtude de atuações inconseqüentes por parte dos 

indivíduos em busca de progresso e um maior acúmulo de bens.

3.5. A Economia

O povoado de Missão do Sahy foi um dos mais prósperos em agricultura, graças à 

presença de nascentes, rios e aguadas e o clima favorável ao plantio de café, mandioca, milho, 

cana-de-açúcar e outros produtos agrícolas,  e pela sua localização privilegiada.  Para Silva 



(1906. p.77), mesmo em tempos não muito favoráveis era 

[...] dotado de terreno aravel e ubérrimo, onde se lavram em abundancia a 
cana de assucar (sic), o fumo, o café, o milho, o feijão, a mandioca, o arroz, 
etc, etc, permanesceu por muito tempo em completa decadencia, da qual tem 
sido pouco a pouco arancado nos últimos annos (sic)

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do censo de 2000, 

indicam que o povoado de Missão do Sahy tem uma população de 1574 habitantes, sendo 684 

do  sexo  masculino  e  890  do  sexo  feminino,  e  uma  estrutura  econômica  composta  pela 

agricultura com predominância para o ouricuri, o milho, a mandioca, a mamona, coco e fumo, 

além da pecuária (voltada para criação de subsistência), o artesanato de cipó e um pequeno 

comércio.

A agricultura em Missão o Sahy é artesanal e a maioria da sua população trabalha 

nessas terras em troca de favores e pequenos salários. Por volta de 1960, o povoado possuía 

uma produção agrícola de hortifrutigranjeiros em abundância, e suas produções de banana, 

abacaxi,  manga,  aipim,  feijão e  cebola  eram escoados  para  outras  cidades  circunvizinhas 

através  do  Trem da  Grota 12;  além disso,  foi  o  povoado  um dos  grandes  produtores  de 

ouricuri, importante para o sustento de muitas famílias.

12 Transporte de massa e cargas pertencentes na época à Leste Brasileira, carinhosamente apelidado de Trem da 
Grota, por pessoas que habitavam ao longo da via férrea, em áreas conhecidas como grotas na cadeia de serras 
que cercam o município de Senhor do Bonfim, BA.



O ouricuri é um fruto de uma palmeira denominada Syagrus Coronata  com grandes 

potencialidades,  tem qualidade nutritiva,  a  sua amêndoa é comestível  além de ser  útil  na 

culinária para a fabricação de doces, farinhas e cocadas, entre outras receitas; dele é extraído 

um óleo utilizado na fabricação de sabão, detergente  e  produtos de limpeza.  O resíduo é 

aproveitado  como  componente  na  alimentação  de  animais  e  as  palmas  são  utilizadas  na 

confecção  de  artesanato  de  chapéus,  esteiras,  vassouras,  abanos,  peneiras  (arupemba)  e 

sacolas.13

Clarice Nunes (1996), em entrevista à Revista Educação em Questão, afirma que as 

relações econômicas e sociais são campos de prática e produção cultural,  o que podemos 

aproveitar dizendo que, num passado não muito distante, certos fatos relacionados à economia 

em Missão do Sahy eram também um resultado das práticas de grupos e das suas construções 

sociais e culturais, a exemplo do ouricuri, que tinha a sua extração desenvolvida por mulheres 

e crianças em grupos aleatoriamente organizados em círculos nas calçadas, principalmente à 

noite. A quebra desse pequeno fruto para extração da polpa também possuía suas práticas (a 

serem descritas posteriormente), tanto para a extração quanto para a comercialização, sendo o 

resultado esta transação comercial responsável por parte do orçamento doméstico destinado à 

13http://www.asbraer.org.br/portal.cgi?flagweb=tpl_conteudo&id=1306  . Acessado em 05/02/2009.

Figura 15 – Ouricuri
Fonte: Acervo Roberta Sá

http://www.asbraer.org.br/portal.cgi?flagweb=tpl_conteudo&id=1306


aquisição de peças do vestuário como também de produtos alimentícios,  especialmente as 

carnes por eles denominadas mistura: carne de bode, bofe, frango, peixe e outras. 

Atualmente tanto a agricultura quanto a pecuária são atividades praticadas por  médios 

proprietários que, aproveitando-se de oportunidades em que pequenos posseiros são obrigados 

a  desfazerem-se  de  suas  terras,  conseguem  amealhar  estas  pequenas  áreas  por  valores 

irrisórios, formando vastas fazendas e chácaras, transformando os seus antigos proprietários 

em  agregados  ou  empregados  em  funções  de  vaqueiros,  plantadores,  caseiros  etc.a  área 

relacionada à comercialização de produtos existe um pequeno número de estabelecimentos 

comerciais,  em  sua  maioria  bares,  pequenos  mercados  e  padarias.  Uma  feira  livre  (que 

funcionava  aos  domingos  mas  que,  por  falta  de  produtos  para  comercialização  e  pela 

concorrência  de  outras  feiras  maiores  na  circunvizinhança)  não  conseguiu  sobreviver, 

restando apenas algumas bancas de verduras e guloseimas para crianças; um motivo para sua 

extinção poderia ser  a proximidade com a sede do Município,  onde se encontra uma das 

maiores feiras livres do Estado da Bahia, e os moradores de Missão têm fácil acesso a ela para 

comercializar  seus  produtos  bem como adquirir  o  de  que  necessitam.  Finalmente,  sendo 

Missão do Sahy um local identificado como área rural, vem assumindo ultimamente, através 

Figura 17 – Mercearia
Fonte: Acervo de Maria Glória da Paz

Figura 16 - Área comercial do distrito de Missão do Sahy
Fonte: Acervo de Maria Glória da Paz



de  uma  associação  de  trabalhadores  e  com  o  apoio  do  Município,  alguns  projetos  de 

desenvolvimento  sustentável,  a  exemplo  do  cultivo  de  flores  ou  do  trançado  do  cipó  na 

fabricação de cestos, caçuás e outros objetos. 

3.6. O Trabalho e seus Instrumentos

Desde o momento em que o homem descobriu a necessidade de arar a terra para 

produzir alimentos, os instrumentos de trabalho foram surgindo e evoluindo; à medida que 

progrediram  as  formas  de  produção,  esses  instrumentos  ganharam  visibilidade, 

transformando-se também em símbolos de trabalho, como é o caso da enxada, da foice e do 

martelo. 

No povoado de Missão do Sahy os instrumentos utilizados para o trabalho são os 

tradicionalmente ligados à agricultura e ao trato com animais, como enxadas, facões,  aiós 

(cestos pequenos de palha), caçuás (grandes cesto de cipó), ferro para marcar o gado, dentre 

outros.  Na  quebra  do  ouricuri,  o  instrumento  comumente  utilizado  é  o  mais  tradicional 

possível, usado pelo homem desde o Paleolítico: duas pedras, uma pequena para quebrar e 

uma grande que serve de apoio para o fruto – além de uma pequena faca de ponta para 

Figura 18 -  Aldeinha: mulher trançando um caçuá com cipó
Fonte: Acervo de Maria Glória da Paz



retirada da polpa. 

A participação feminina no trabalho com o cipó é muito importante, pois esta prática 

de trabalho fora extinta antes de  resgatada por Dona Edite, que, viúva desde muito jovem, 

resolveu  mudar-se  com  seus  filhos  para  um  local  distante  dos  familiares,  estabelecendo 

domicílio no lugar atualmente conhecido como Aldeinha, onde toda a sua família, constituída 

de filhos, noras, netos e bisnetos, residem e trabalham no fabrico de cestas,  caçuás, camas, 

mesas, cadeiras e objetos decorativos.

O artesanato é o que se constitui como fonte de renda para esta família, que detém a 

tradição da atividade, uma prática ancestral preservada e que pode contribuir para o processo 

de  identificação  desse  grupo  remanescente,  que  tem,  aliás,  as  suas  moradias  construídas 

próximas uma das outras, lembrando uma espécie de taba, já que a área é comprovadamente 

um local de descendência indígena. Esse trabalho requer uma grande mobilidade do corpo, 

pois eles precisam caminhar longas distâncias dentro da mata para encontrar o cipó, cada dia 

mais difícil devido à extração sem replantio do vegetal. Esse tipo de artesanato exige ainda 

Figura 19 - Filhos e netos fabricam caçuás, cadeiras e 
cestos

Fonte: Acervo de Maria Glória da Paz



muita habilidade e destreza com as mãos e os pés, pois, para que o trançado tome as forma da 

peça que está em construção é necessário o auxilio dos pés para imobilizar o galho do cipó e, 

com as mãos, proceder a raspagem e o trançado do galho. O manejo com os instrumentos 

(facas,  facões  e  arames)  requer  muitos  cuidados,  visto  que  são  instrumentos  cortantes, 

constantemente afiados, fundamentais no corte e na raspagem prévios dos galhos da planta.

3.7. O trabalho: o plantar colhendo, cantando, e guardando histórias

Com a chegada dos fazendeiros, a população regional experimentou novas práticas. 

O trato com o gado faz surgir a figura do vaqueiro, a confecção das vestimentas de couro 

(jalecos,  perneiras  e  chapéus  de  couro),  a  produção  de  alimentos  derivados  do  leite  (a 

coalhada,  o  requeijão);  isso,  foi  agregado  aos  nomes  de  ruas,  lugarejos,  praças,  que 

enriquecem o estudo da toponímia local: Lagoa do Boi, Caldeirão da Vaca, Serra do Gado 

Bravo ou “Campo do Gado, local  de comercialização de gado vacum aos sábados e dias 

especiais [...].” (MACHADO, 2004, p. 11). O afluxo de outros tipos trouxe novos costumes 

que se misturaram aos já existentes e hoje são parte da vida dos moradores da região de 

Senhor do Bonfim.

O trabalho em Missão do Sahy inicialmente estaria mais voltado para a satisfação das 

necessidades  primárias,  como  alimentar-se  ou  abrigar-se  das  intempéries  do  tempo.  Em 

virtude da chegada do colonizador, outras práticas vieram somar-se aos meios já utilizados 

pelos moradores para o plantio e colheita do feijão, do milho e da mandioca, acrescentando-se 

a cultura do arroz e do café, a caça e a confecção de utensílios domésticos, como panelas e 

aribés destinados ao cozimento dos alimentos, potes e moringas para o armazenamento de 

água. 

A população de Missão do Sahy tinha por base econômica a prática extrativista: a 

colheita do café nas grotas ou a colheita e quebra do ouricuri, presente em vários momentos e 



em todas as fases da vida das  mulheres da comunidade,  a ponto de ter  originado alguns 

cânticos entoados no momento em que se sentavam mães e filhas nas calçadas das casas para 

quebrar a fruta, atividade que chegava até a madrugada, como afirma Dona Adalgisa (2008) 

(72 anos), uma das mulheres mais jovens do primeiro grupo: “[...] a gente ficava até uma hora 

da madrugada... do lado de fora... quebrando licuri [...]”, principalmente em tempos de festas, 

pois com a comercialização desse produto a família podia comprar roupas e calçados para a 

festa da padroeira Nossa Senhora das Neves.

Vou tirá ariri
Vou tirá ri rá
Vou tira ariri, ariri, aricuri

Nas rua da Missão
Ninguém pode mais dormi
Com o pipocar da peda 
E o istralo do licuri

Além dos cânticos de colheitas, as histórias também faziam parte desses momentos, 

contadas para as crianças por senhoras mais velhas que,  sentadas nas calçadas das casas, 

povoavam o universo infantil com histórias contadas e cantadas, algumas diretamente ligadas 

ao cotidiano do trabalho: casas de farinha, plantações da cana e arroz e seres encantados das 

guardiãs da mata, outras ligadas aos elementos religiosos. 

As lendas,  assim como os mitos  mantém algo que os une entre si  e mesmo que 

tomem várias interpretações e se apresentem com imagens diferenciadas, a essência que os 

une  é  o  sobrenatural,  o  encantamento.  Para  Paul  Veyne  (1984,  p.  33-35),  o  sobrenatural 

compõe-se de acontecimentos, fatos precisos com nomes e lugares, modificados apenas pelos 

campos de saberes de novos contextos, e com isso, novos poderes de afirmação e estratégias 

de convencimento, pois, a crença é a principal ferramenta pela qual os indivíduos validam ou 

não uma realidade ou um mito.  “Entre uma realidade e uma ficção, a diferença não é objetiva 

não está  na coisa mesma,  mas em nós.” Daí,  estes contos fizeram parte da infancia e do 



processo formativo destas mulheres.

Os estudos de Câmara Cascudo (2002) em seu livro Geografia dos Mitos Brasileiros, 

veiculam informações essenciais para que se possa compreender várias versões de mitos e 

lendas, a exemplo da lenda da Mãe-d'água, a Caipora e outros que também estão presentes no 

rol de lendas e mitos de Missão do Sahy e de outras regiões, aos quais denominamos de mitos 

ou lendas brasileiras.

Tomando a “Lenda da Mãe d'água” como parâmetro,  na oralidade de Missão do 

Sahy, ela aparece como uma moça muito bonita, cabelos longo e vaidosa pois está sempre a 

se olhar num espelho, mas que ao ouvir o som da voz humana, desaparece nas águas do 

pequeno riacho do rio da prata. Como narra Dona Terezinha (apud DOURADO, 2008, p. 26-

28),  

Quando eu era pequena, minha tia contava que nesse tempo a gente ia tomar 
banho no rio, num tinha água “incanada” nas casas sabe? Aí ela contava que 
um dia de domingo foi toma banho lá na pedra da baleia, a cachoeira, aí ela e 
mais as meninas, se banharam e foro embora, quando chegou no caminho, 
tia Lindaura se lembrou que tinha deixado o pente dela lá, e voltou pra pegá, 
quando ela chegou, perto ela viu uma moça tão bonita, com um cabelão, se 
olhando no espelho e com o pentinho dela na mão pintiando os cabelos, aí 
ela gritou: Ei, esse  pente é meu, que eu esqueci aí, ela, a moça, largou o 
pentinho lá e tiblung, mergulhou nas águas e sumiu, minha tia pegou o pente 
dela e foi embora, ela disse que era a mãe d’água.

É preciso que se “[...] compreenda que Folclore é no Brasil atual a urgência de salvar 

material, o mais aviltado, o mais longínquo [...]” (CASCUDO, 2002, p. 14) com a finalidade 

de preservá-lo das várias influências deturpadoras da grande mídia. Muitos outros exemplos 

de  narrativas  dos  mais  velhos  de  Missão  do  Sahy  são  registrados  através  do  trabalho 

monográfico de Dourado (2008), a exemplo de outras lendas como a da Mulher Chorona, d’O 

Berrador, da coruja e a raposa, do Ajapau, conforme podemos ver a seguir:

• A Lenda da Mulher Chorona



Quando eu vi a mulher chorona pela primeira vez eu era criança. Minha mãe 
estava quebrando licuri, ela quebrava licuri até uma hora da madrugada, aqui 
não tinha luz, em toda casa tinha era candeeiro, minha mãe quebrava licuri e 
nós  ajudava  tirar.  E  nessa  noite  lá  vem  aquela  mulé  se  lamentando, 
chorando...  ô,ô,  ô meu Deus,  qu’é q’eu fiz  meu Deus? q’é q’eu fiz  meu 
Deus, pra eu tá sofrendo desse jeito... Agora a segunda vez que eu vi eu já 
era casada e tava dando peito a meu filho sentada na cama de madrugada.
Quando ela desceu pra ir pra lá foi que ela passou na minha porta e eu num 
tive corage de me levantar e abrir a janela pra vê, e eu só me arrepiei toda e 
balancei o João meu marido, João, João tu ta ouvindo? e ele disse: o que é 
num to ouvindo nada. Eu vi não, eu só ouvi, porque quem viu ela mesmo foi 
um ‘ome’ que morava na estação, seu Francisco guarda chaves (ele guardava 
as chaves da estação de trem) ele ouviu o clamor dela e saiu pra fora viu ela 
alta do chão, ai ele requereu ela (requerer é falar, chamá, requerer) e disse: 
louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o que quer minha boa irmã que tanto 
clama? ai ela respondeu: ‘ainda não é tempo meu bom irmão, ainda não é 
tempo... ai foi passando num clamor... Ela dizia: ai, ai, ai, meu Deus, qu’e 
qu’eu fiz meu Deus? qu’e qu’eu fiz..

• Lenda d’O Berrador

Eu ia pro licuri com a Dida, minha filha, no Catuabo, ai deixei a menina no 
cesto e saí pra pegar uns gaios de mato, foi quando ouvi um grito parecido 
com um apito de trem, depois foi virando um grito, assim, que parecia que 
tava engasgado, um grito feio, ai eu me levantei e saí... ai minha filha disse: 
mãe o que é aquilo?, eu disse:nada menina, é um jegue rinxando, umbora! ai 
nóis  saimo andando,  ele gritou de novo, nóis continuou andando, quando 
chegou em frente o curral do cumpade Zé Vianinha ele deu outro berro, e 
depois outro, que ele sempre dá três berros, no terceiro eu disse: ‘andais, 
andais maldito de Jesus até o fim dos séculos’, ai ele sumiu, e eu fui embora 
com medo. A gente diz isso porque ele era um ‘ome’ por nome Samuel, e ai 
ele  foi  amaldiçoado por Jesus,  porque ele não acreditava em Jesus,  e ele 
disse que só acreditava em Jesus se ele desse a vida imortal a ele, ai Jesus 
amaldiçoou ele, disse que ele ia viver até o fim dos séculos. Ai ele vive até 
hoje por ai...

• Lenda d’A Coruja e a Raposa



A coruja encontrou a raposa e disse assim: – cumade raposa, quando a siôra 
andá por ai nos mato e vê meus fiinho por ai num coma não, que eles são tão 
lindos! Ai a raposa disse: _ ta bom cumade curuja , ai a raposa saiu andando 
na mata e se deparou com um niho cheio d’uns bichos feios que quando viu 
a raposa abriu uns bico enorme de um lado a outro da car ai a raposa disse: _ 
num deve ser esses não os fiinhos da cumade curuja , ai lepo!, comeu os 
bichinhos, quando a coruja chegou lá que num achô os bichinhos começou a 
chorá , nisso chega a raposa e a curuja disse: ô cumade raposa, a siôra disse 
que não ia cumê meus fiinhos ? ô cumade , disse a raposa, a siôra me disse 
que eles erum lindos,os que eu cumi erum tão feios que eu tive medo até 
deles me cume, ai a curuja disse:_ Ô cumade, a siôra num sabe que são olhos 
de mãe!

• A Lenda do Ajapau

Disse que ele era um minino muito danado que mintiu pro pai, é que naquele 
tempo os homi trabalhavu na roça e a mulé ficava cuidando da casa e da 
cumida , quando foi um dia o marido saiu pra trabaiá na roça, e ficou da mulé 
mandá a cumida, ai quando dava meio dia ela chamava o minino e pedia pra 
ele ir na roça levá a cumida do pai, ai ele, o minino ia com raiva xingando a 
mãe, sem q’re ir sabe? ai ele parava no meio do caminho e cumia a cumida 
toda, quando chegava na roça que o pai ia cumê só achava os osso, ai ele 
dizia  :  o  que  é  isso  minino  ta  de  bricadêra  cumigo  é?  cadê  a  peste  da 
cumida ? ai o minino pra se livrar duma surra invento uma história, disse: 
sabe qu é pai... num vô falar não, ai o pai disse: fala logo minino, quer apaiar 
é?!! sabe qui é pai , é que todo dia quando o siô sai pra trabaiá, chega um 
homi lá em casa e a mãe dá a cumida toda pra ele e manda só o resto prú siô , 
o pai sai numa raiva só direto pra casa,e quando chega lá pergunta a mulé 
quem é o homi que ela dá a cumida, a mulé, coitada num sabe nem do que 
ele ta falando, e o homi cumeça a baté nela cum pau ai o minino fica pulando 
e gritando aja pau, aja pau, aja pau aja pau! ai a mulé já morrendo roga uma 
praga no filho dizendo que ele há de vagar pelo mundo sem tê paz pelo resto 
da vida.

3.8. Saúde e Alimentação

Em  1997,  de  acordo  com  o  levantamento  realizado  pelos  alunos  do  Curso  de 

Pedagogia, havia na localidade um pequeno Posto de Saúde que atendia aos moradores de 

Missão do Sahy, da Grota, Catuabo, Coité e Fazenda Barro; contava com os serviços de um 



médico pediatra, um clinico geral e um dentista e atendia em média 20 a 30 pessoas por dia, 

dando  prioridade  aos  idosos,  além  de  distribuir  medicamentos.  Esses  procedimentos  já 

obedeciam à lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que  dispunha sobre a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, alem de suas formas de  organização e  funcionamento.

Ainda segundo esse levantamento, mesmo sem comprovação de índices ou análises 

mais consistentes e elaborado de acordo com as informações dos agentes comunitários da 

época,  as  doenças  de  maior  incidência  seriam a  hipertensão  arterial,  diabete,  pneumonia, 

dengue, verminose e desnutrição, além de  alguns casos de doença de chagas. Para alguns 

agentes de saúde, o trabalho por eles realizado é de grande importância, pois os casos de 

doenças  consideradas  mais  leves  tinham  o  acompanhamento  diário,  além  de  ajudar  na 

prevenção e encaminhar pacientes em estado mais grave para o Hospital da sede; mesmo 

assim, devido ao alto número de doentes, alguns ficavam sem o devido atendimento, já que no 

povoado existiam somente  cinco agentes de saúde.  Atualmente,  com a construção de um 

posto de saúde para tratamentos de pequena e média complexidade, a população dispõe de 

atendimento  diário realizado por profissionais  da área médica  em diversas especialidades, 

além  do  serviço  dos  agentes  comunitários,  que,  como  dissemos,  fazem  o  trabalho  de 

prevenção e o de encaminhamento de casos mais graves para o posto médico, para hospitais e 

clínicas da sede e até de fora do município, a exemplo de Salvador, Juazeiro e Petrolina. 

No  passado,  a  alimentação  da  população  era  mais  diversificada,  em  virtude  da 

fertilidade das terras da grota14, da perenização dos rios, do cultivo do arroz, do café, das 

frutas e  verduras, bem como milho, feijão e mandioca, e era complementada com o pescado e 

animais de pequeno porte caçados em meio à mata que ali existia. A devastação do meio 

ambiente tem provocado o enfraquecimento da agricultura nessas áreas, e o assoreamento dos 

rios tornou escassa a presença de peixes, empobrecendo sobremaneira a alimentação básica da 

população, que praticamente se resumiu a feijão, farinha e milho e arroz; o consumo de carnes 

14 Localização privilegiada e sempre verde em todos os meses do ano, sempre rica em frutas e verduras da região 
denominada "Grota", nos vales da cordilheira. Grota: wikipedia.org/wiki/Senhor do Bonfim#_(Bahia)



é  mais  restrito  porque  a  maioria  das  famílias  não  dispõe  de  uma renda  familiar  que  dê 

condições para a aquisição desse tipo de alimento.

Algumas  famílias  residentes  na  serra,  numa  área  de  nascentes  de  água  também 

conhecida como Olhos d’água,  têm uma alimentação mais rica em verduras e leguminosas, 

cultivadas através de praticas artesanais,  sem equipamentos  de ultima geração e livres de 

agrotóxicos; para eles os preços oferecidos no mercado não compensam a comercialização 

dos produtos, o que os faz produzirem apenas para o próprio  consumo.

Figura 20 – Olhos d’água
Fonte: Acervo de Maria Glória da Paz



A Família

4.1 A Mulher de Missão do Sahy e a Família

A família, como nós a vemos hoje, é o resultado de uma evolução cultural que se 

recria ao longo do tempo; existem vários tipos de famílias e todas elas obedecem a regras e 

organização  dos  grupos  aos  quais  pertencem.  Para  Levi-Strauss  (1982),  que  aprofunda 

estudos sobre as estruturas do parentesco, “[...] a família biológica não está sozinha, mas deve 

recorrer à aliança com outras famílias para se perpetuar; [além de exercer o papel cultural de 

transmitir valores, é ela que] [...] representa um agente educativo de primeira importância.” 

A maioria  das  famílias  apresentadas  nos  relatos  das  dez  mulheres  remanescentes 

indígenas  de  Missão  do Sahy,  objeto  de  nosso  estudo,   está  ligada  ao  grupo das  que se 

encontram na formação denominada antropologicamente de “nuclear” por serem, segundo os 

estudos dessa área, um grupo que consta do pai, da mãe e dos filhos, quer vivam juntos, quer 

não. É normalmente uma unidade básica da estrutura social, com que se constituem as duas 

relações primárias de parentesco: as de paternidade e as de irmandade. (LEVI-STRAUSS, 

1982).15

As famílias  aqui  tratadas têm procedência exógena,  são originárias do casamento 

entre  pessoas  residentes  no  mesmo  povoado,  são  uniões  em  sua  maioria  consentidas 

legalmente e por todos os parentes. Como dissemos acima, o conceito de família é algo que se 

modifica ao longo do tempo e de acordo com as modificações da estrutura social. O status de 

15Royal Anthropological Institute of Great Britain and Irleand. Guia prático de antropologia: preparado por uma 
Comissão do Real Instituto de Antropologia da Grã-Bretanha e da Irlanda; tradução de Octavio Mendes Cajado. 
São Paulo. Cultrix, 1973.



família, no Brasil, segundo Alves (2007), somente era conferido aos agrupamentos originados 

do Instituto do Matrimônio, segundo o Código Civil de 1916 — um atestado da aliança entre 

o poder estatal e a Igreja em defesa do patrimônio e da preservação de grupos. Para o autor, a 

felicidade das pessoas não era motivo de preocupação, pois era notório o desequilíbrio entre 

os casais, e o poder masculino tinha o respaldo da Lei:

[...] o Código era o espelho de uma sociedade ainda patriarcal e, por isso 
mesmo,  machista,  onde  o  marido  tinha  a  incumbência  de  sustentar 
economicamente a família e à esposa só restava o dever da cuidar da casa e 
dos  filhos,  por  óbvio  que  a  legislação  iria  estampar  a  superioridade 
masculina. (ALVES, 2007, p. 3).

Nos relatos das  entrevistadas,  as famílias  apresentam traços de modernidade,  por 

força  de  contratempos  como  a  viuvez  e  os  casamentos  desfeitos;  aparecem  mulheres 

assumindo  totalmente  o  comando  da  casa,  e  esse  é  um dos  motivos  pelos  quais  muitas 

famílias são adotadas pelas avós. Dona Terezinha Aquino (2007), uma das entrevistadas, de 

74 anos, relata, que é originária de

[...] uma família de gente fraca, mas era humilde não é? Todo mundo unido a 
gente morava junto, meu pai morreu e minha mãe ficou na casa da minha 
avó, minha avó nunca botou ela pra fora porque ela trabalhava e não merecia 
botar ela pra fora porque ela era casada com meu pai, aí meu pai morreu e 
ela ficou viúva, nunca quis casar com outro, achou dois casamentos e não 
quis,  e  aí  ficamos  tudo  junto:  minha  avó,  minha  mãe  e  tia  (materna) 
Madalena, tia Lena (apelido) com dois filhos, depois um casou e ficou só o 
Antonio, que ainda hoje vive com ela e a minha [mãe] com nós duas eu e 
Petrina, [que] foi pra São Paulo. 

Observa-se nesse depoimento que a autoridade da família  recai sobre a avó pois, 

independentemente da condição financeira e do estado civil das filhas, ela as acolhe e aos seus 

filhos em sua casa — caso de dona Madalena, com dois filhos do sexo masculino, e dona 

Mariinha, viúva, com duas filhas, Terezinha e Petrina, dividindo equitativamente entre elas 

tanto as despesas quanto os parcos recursos financeiros resultantes do extrativismo do ouricuri 



e do trabalho na colheita de café. 

É comum nos relatos das mulheres entrevistadas o aparecimento da união como um 

forte sentimento entre os membros das famílias, o que provavelmente, para Ariès (1981), se 

constituiria no que denominou sentimento de família, conceito derivado de estudos realizados 

a partir de uma ilustração do século XVI, em que mostra uma família reunida em volta do 

corpo inerte de um pai moribundo: para o autor, a diferença está toda aí. Não se trata mais de 

uma morte súbita, e sim da ilustração de um sentimento novo: o sentimento da família.

Este sentimento representado pela união da família é presente tanto nos relatos das 

mulheres do primeiro grupo quanto nos relatos das mulheres do segundo e terceiro grupos de 

que tratamos,  haja vista  o que foi  citado no depoimento de uma adolescente de 15 anos, 

Saniuma  Santana  da  Silva  (2008),  órfã  de  mãe,  criada  pelos  avós  paternos:  “[...]  minha 

família é uma família muito unida, gosta muito um do outro e todo mundo respeita uns aos 

outros.” 

Ainda sobre união entre os membros familiares, um relato de D. Gilsa (2008), uma 

das depoentes do segundo grupo, deixa evidenciado que em sua família o exemplo de bom 

casamento era a solidez da união: “[...] [a nossa família] era bem minha filha... Muito bem, 

graças a Deus... Meu pai, minha mãe, nós vivia (sic) muito bem... unido [...].” Por outro lado, 

algumas pessoas não haviam feito um casamento semelhante ao da sua casa: “Mas a gente 

sabe de uma coisa assim... uns casa bem e outros num casa... E assim vai indo né.” Supomos 

que esse entendimento de Dona Gilsa sobre as relações familiares em Missão do Sahy se deva 

ao fato de ter convivido com essas famílias, auxiliando-as em diversos momentos, visto que 

exerceu atividades na comunidade como professora, parteira, enfermeira e conselheira.

O casamento não significa somente a coroação do amor entre duas pessoas, mas uma 

troca, e não implica somente em fatores biológicos; há implícito a ele fatores sócio-culturais e 

econômicos, a preservação e expansão dos grupos e a preservação ou expansão dos bens e da 

economia das famílias; daí aparecer na maioria das entrevistas a união como um sentimento 

impulsionador  do  fortalecimento  da  solidariedade  e  da  cooperação,  gerando  assim  uma 



condição essencial para a prosperidade da família.

Quanto aos aspectos econômicos, o que sobressai em comum a todas as falas das 

entrevistadas é a condição de pobreza, representada com o termo de família humilde, que têm 

a  sua  permanência  ligada  à  eclosão  do  subemprego,  da  mão-de-obra  temporária,  da 

agricultura extrativista e do plantio de subsistência, trabalhos que envolvem toda a família nas 

figuras do pai, da mãe e dos filhos. São muitas as histórias de meninas que desde idade tenra 

já  estavam  vivendo  experiências  como  donas  de  casa,  situação  provocada  em  casos  de 

falecimento da mãe, bem como experiências de trabalho na lavoura do arroz, do café e da 

quebra do ouricuri.

A família rural de Missão do Sahy também utilizava as suas moradias como extensão 

do  trabalho  da  roça.  Dona  Isaura  Costa  (2008),  em  sua  narrativa,  refere-se  aos  danos 

provocados pelo  tratamento  do fumo no espaço físico (sala)  de sua residência:  “Meu pai 

trabalhava roça,  trabalhava com negocio de fumo...  a casa era cheia de homem, levava a 

semana toda trabalhando em fumo dentro de casa... Acabava com o piso da casa... Era essa 

sala mesmo [...].” 

É interessante observar que se, em uma época, a mulher foi recolhida ao lar e este, 

por sua vez, era um espaço privado, lugar de proteção da família e dos bens, lugar onde a 

mulher exercia o poder de dona de casa, em outro tempo esse espaço também se vê dividido 

entre a criação dos filhos e o trabalho do marido — como mostra a narrativa acima citada;  daí 

afirmar-se que “[...]  nem todo privado é feminino” e que o fato de o negócio do fumo se 

misturar aos afazeres domésticos apenas demonstra o poderio masculino mesmo nos lugares 

considerados de atuação feminina. “Na família o poder principal continua a ser do pai, de 

direito e de fato [...] único cidadão integral, sobre a mulher e os filhos [...].” (PERROT, 1988, 

p. 180).

As moradias  das  famílias  mais  prósperas  de  Missão  do  Sahy,  também utilizadas 

como espaço de trabalho, nem de longe se comparavam com as da elite rural, descritas por 

Pedro Calmon (2002), em que a riqueza, a pompa e a fartura tornavam grandes espaços de 



diversões,  com  festas  concorridas  e  lugar  onde  as  mulheres  desfilavam  jóias  e  finas 

vestimentas, além de serem submetida à degustação dos convidados uma enorme variedade de 

iguarias da boa mesa da casa campestre ou mesmo importadas das cidades.

A partir do recolhimento familiar e das suas práticas de vida, é no interior das casas 

que  a  família  deixou  de  ser  somente  um espaço econômico  e  passou  a  ser  um lugar  de 

afetividades  e  de  cumplicidades;  é  nesse  interior  que  também se  encontravam a  salvo  a 

mulher, os filhos e o patrimônio; com isso, as práticas de educação formadoras da mulher 

para o cuidado com o lar e a família são uma garantia para constituição de uma família sólida 

e, conseqüentemente, uma sociedade fortalecida. Nicole Castan (1991, p. 417), fazendo uma 

reflexão sobre o papel da mulher como provedora de cuidados e como garantia da preservação 

da família, afirma que a

[...]  sua  ocupação  é  prioritariamente  doméstica;  o  cenário:  a  casa;  sua 
vocação; encarnar a imagem de esposa e mãe arraigada pela igreja e pela 
sociedade civil.  A exigência de honra – feita de aparência, fidelidade aos 
seus e a sua boa reputação – resume-o muito bem; portanto, uma dedicação 
constante a todos que vivem sob seu teto a destina a servir, ou seja, a cuidar: 
alimentar, criar, atender a doença, assistir na morte – essa é a ocupação das 
mulheres, que a ela se devotam gratuitamente [...].

Além do recolhimento  ao  doméstico,  desde  o século  XVIII  esse  espaço também 

servia para delimitar as liberdades e os isolamentos possíveis, o que certamente provocava o 

desenvolvimento  de  algumas  táticas  de  sobrevivência  doméstica,  com  novas  formas  de 

gerenciamento dos gastos. Parecia haver certa intimidade entre a mulher e a economia na 

administração doméstica e no gerenciamento desses gastos, em que pese muitas vezes ocorrer 

uma relação de medo entre o ato de economizar e  o de gastar  excessivamente;  a mulher 

desenvolveria toda uma rede de pequenas finanças que circulava internamente em casa e até 

na vizinhança, com pequenos empréstimos, com a satisfação de desejos de filhos e netos ou 

de suas próprias necessidades.  O que, segundo Castan (1991, p.421),  “[...]  nós vemos no 

interior do mundo feminino [é] toda uma circulação subterrânea de dinheiro, de víveres, de 



roupas  ou  de  serviços  muitas  vezes  realizada  sem  o  consentimento  dos  homens.  São 

iniciativas particulares mínimas, é bem verdade,  porém significativas.”

A  estratégia  desenvolvida  por  muitas  dessas  mulheres  para  a  criação  de  redes 

econômicas invisíveis no cotidiano doméstico pode ser descrita a partir da visão de Certeau 

(1994, p. 99) sobre o conceito de estratégia :

[...] o cálculo (ou a manipulação) das relações de forças que se torna possível 
a partir do momento em que o sujeito de querer e poder (...) pode ser isolado. 
A  estratégia  postula  um  lugar  suscetível  de  ser  circunscrito  como  algo 
próprio e ser a base de onde se pode gerir as relações com uma exterioridade 
de alvos ou ameaças [...].

Inicialmente, observam-se o encontro de fontes alternativas de recursos e a forma de 

amealhá-los:  a  mulher  descobre  que  pode  economizar  reduzindo  ou  suprimindo  alguma 

compra considerada desnecessária ou o resultado da comercialização de alguma produção sua; 

logo encontra ou cria um local para servir de acondicionamento desses recursos: o cofrinho ou 

o  saquinho  escondido  num  buraco  de  lareira  ou  embaixo  do  colchão,  até  chegar  à 

modernidade dos bancos com suas cadernetas de poupança — ficando, assim, aparentemente 

livre da dependência financeira do marido para a satisfação de pequenas necessidades que 

surgem no cotidiano doméstico.

As mulheres entrevistadas referem-se a suas famílias como de poucas posses, porém 

comprometidas com a manutenção da casa enquanto o pai e a mãe trabalhavam juntos na roça 

em prol do sustento dos filhos, sem que estes devessem preocupar-se em satisfazer desejos 

considerados secundários, como a aquisição de brinquedos e até o aconchego afetivo. “Era 

uma família humilde, a gente não tinha assim condições financeiras pra ter brinquedos, pra 

passear pra ficar com a mãe e com o pai.” (Maria das Neves, 2008). Um tanto semelhante é a 

narrativa  de  dona  Gisélia  a  respeito  da  condição  econômica,  da  união  e  do  trabalho 

desenvolvido pela família: “Minha casa era uma casa muito humilde não é, e nós somos de 

pessoas caboclas né, pessoas que trabalhava pra sobreviver, mais nós era muito unidos, minha 



mãe meu pai iam pra roça,  eu ia junto adorava mexer com terra,  né.” (Gisélia,  2008). A 

recorrência das menções à união da família, observadas nas narrativas, deixa entrever que o 

sentimento de união é considerado algo muito forte e importante para a preservação do núcleo 

familiar e sobrevivência financeira individual e coletiva.

4.2 A Família das Entrevistadas, a vivência em casa e a orfandade

De acordo com o quadro 2 a maioria das famílias das dez mulheres entrevistadas é 

nuclear, formada por um numero significativo de filhos, e apenas duas delas se diferenciam 

do modelo.

Quadro 2: A família das entrevistadas

NOME IDADE Nº IRMÃOS FAMILIA MÃE PAI ESCOLARIDAD

E

RELIGIÃO

ISAURA 100 06 Nuclear - - Alfabetizados Católicos
ANTONIETA 81 04 Nuclear - - Pai alfabetizado Católica
TEREZINHA 74 04 Nuclear Viúva Falec. Analfabetos Católicos
ADALGISA 70 09 Nuclear - - Analfabetos Católicos

MARIA JOSÉ 68 05 Nuclear Falec. Viúvo Pai alfabetizado Católicos
GILSA 64 07 Nuclear - - Pai alfabetizado Evangélicos

GISELIA 62 02 Nuclear - - Pai alfabetizado Católicos
EULINA 59 07 Criada/tios Falec Viúvo Tios alfabetizados Católicos

Mª NEVES 37 11 Nuclear - - Analfabetos Católicos
SANIUMA 15 00 Criada/avós 

maternos

Falec Viúvo Alfabetizados Católicos

 Fonte: Entrevistas concedidas entre dezembro de 2007 e janeiro de 2008

Uma das entrevistadas foi criada por um padrinho e uma tia, e o falecimento da mãe 

ocasionou um novo casamento para o pai:

Eu fiquei sem mãe com oito anos de idade, aí, fui criada com minha tia e 
meu padrinho. É u’a relação não era muito boa porque é muito difícil a gente 
ser criado sem mãe, eu acho que a presença da mãe é tudo na vida, mais 
mesmo assim eu não tenho muito a dizer assim que perdi não, porque eles 
me ensinaram a  trabalhar,  e  logo cedo eu aprendi  a valorizar  a vida e o 
trabalho. (Eulina, 2008).



Em outro caso, a criança ficou órfã de mãe e foi criada pelos avós maternos: “[...] eu 

acho viver na minha casa muito bom eu tenho a minha avó, eu tenho as minhas tias, meus 

primos que às vezes passam o dia aqui, só isso.” (Saniuma, 2008). 

A criação de dona Maria José (2008), órfã de mãe aos nove anos e filha única numa 

família de cinco irmãos, ficou por conta do seu pai e irmãos até que aconteceu o segundo 

casamento de seu pai: “Bem [fui criada] com meu pai e com meus irmãos que eram muito 

bons comigo, só piorou um pouco depois que meu pai casou, que aí a minha madrasta não era 

boa comigo.”

No caso  de  Dona  Terezinha  (2007),  o  falecimento  do  pai  forçou  à  mudança  de 

domicilio:  “Meu pai morreu e minha mãe ficou na casa da minha avó;” logo, a mãe e as 

crianças passaram a residir na casa da avó que, por sua vez, já abrigava outra filha com a sua 

prole; certamente, a autoridade estaria com a avó, até por ser mais velha e a proprietária da 

casa, o que lhe dava o direito de dar ou não abrigo para as filhas, como relata dona Terezinha 

(2007): “Minha avó nunca botou ela pra fora porque ela trabalhava, e não merecia botar ela 

pra fora porque ela era casada com meu pai”. Esse relato é uma demonstração de que havia, 

no centro da afetividade do acolhimento, a exigência cultural de um casamento formalizado: 

“Ela era casada com meu pai”, o que daria uma garantia de ser esta família  respeitada e 

acolhida.

Um fato que chama a atenção no quadro 2 é uma maior escolarização dos homens e o 

analfabetismo das mulheres. Dona Adalgisa (2008) relata que a sua mãe não era alfabetizada, 

e justifica isso pela origem: “Minha mãe também não sabia [ler], era filha de caboco né e 

morava no mato aí não sabia de nada também”. Em outro relato, uma justificativa semelhante: 

“Minha mãe não foi criada aí como índia a bisavó dela era índia, era um povo assim tudo 

cismado, minha mãe mesmo era quietona, assim... Se puxasse uma conversa ela respondia... 

se não...” (Gilsa, 2008).

Em  outro  caso,  os  pais  analfabetos  imaginavam  que  a  escola  era  um  local  de 



formação para pessoas que tinham posses, e transmitiam isso aos filhos: “Minha mãe sempre 

botou isso na cabeça da gente, que a escola é pra quem pode não é pra quem quer.” (Maria das 

Neves, 2008). Estas duas colocações nos levam a refletir sobre o que estaria sedimentando 

esta  forma de  pensar:  seriam provenientes  de uma correlação  de  forças  entre  a  memória 

ancestral  e  a  herança  cultural?  Na  primeira  hipótese,  as  mulheres  preservariam  as  suas 

práticas de trabalho na roça e em casa sem necessidades de domínio da leitura e da escrita; na 

segunda,  a  herança  da cultura  assimilada  dos  padres,  que,  além da  responsabilidade  pela 

criação dos filhos e o zelo pelo marido, impunha à mulher a dedicação aos rituais da Igreja, 

atividade que carecia de domínio da leitura.

Se pudéssemos escrever um livro de tempo ou de horas, como faziam os antigos na 

Idade Média, esse livro contaria em horas ou em calendário a história da mulher do Sahy em 

seu cotidiano doméstico, na labuta com o trabalho do campo, cuidando dos filhos, lidando 

com a administração da casa, com a vida e consigo mesma. Para Ariès (1981), as figuras 

masculinas  e  os seus feitos  estiveram sempre em destaque enquanto elementos principais 

dessas iconografias, e a partir do século XVI é que se inicia o aparecimento da mulher como 

parte da família no trabalho do campo, no papel de dama do amor cortês  e como dona-de-

casa.

Numerosas tapeçarias do século XVI descrevem essas cenas campestres em 
que os senhores e suas crianças colhem uvas e supervisionam a colheita do 
trigo. O homem não está mais sozinho. O casal não é mais apenas o casal 
imaginário do amor cortês. A mulher e a família participam do trabalho e 
vivem perto do homem, na sala e nos campos. (ARIÈS, 1981, p. 197).

Para a maioria das entrevistadas, o trabalho é a atividade que aparece com maior 

intensidade em suas vidas, e é por isso que o termo “trabalho” aparece com maior freqüência 

em todas as falas, possivelmente em virtude de serem mulheres e por terem sido criadas em 

famílias que tiveram a origem e uma vida inteira ligadas a atividades do campo.

Segundo Perrot (2007), o trabalho feminino ligado à área rural era a condição da 



maioria  das  mulheres  em  varias  partes  do  mundo;  e  para  as  mulheres  do  Sahy  essas 

atividades, iniciadas em idade tenra (entre 5 e 7 anos de idade), se concentravam na procura e 

quebra do ouricuri, no  distalar (tirar o talo) de folhas de fumo e na raspagem de raízes de 

mandioca. Um pequeno número de entrevistadas teve as suas atividades ligadas somente aos 

afazeres domésticos,  como é o caso de Maria das Neves (2008),  37 anos e integrante  da 

terceiro grupo, em que a mãe, ao sair para o trabalho da roça, deixava as tarefas divididas 

entre as filhas: “[...] a minha mãe educou a gente para ser dona-de-casa, a mulher era pra ter 

filhos, pra ter casa, aí, cada uma dentro dos afazeres tinha a sua tarefa [...] para mim sobrava 

sempre lavar os pratos e tomar conta dos mais novos” –  práticas que contribuíam para a 

formação da dona de casa, como mãe e como esposa, ou por serem obrigadas a substituir a 

mãe no trato com a casa e filhos.

Nesse mesmo espaço, uma pequena minoria de meninas, por aparentar desfrutar de 

uma  melhor  condição  financeira,  não  era  submetida  aos  treinamentos  para  formação 

doméstica, tinham uma vida mais livre, cheia de brincadeiras e de amizades. Já em outros 

casos,  por  motivo  de  orfandade  das  meninas,  os  parentes  mais  próximos,  como  tios  ou 

padrinhos, as adotavam e lhes ensinavam os afazeres domésticos ou os trabalhos com alguns 

animais criados em casa ou nas proximidades (galinhas, ovinos, caprinos e suínos), deixando-

as responsabilizadas pela execução desses serviços. Para algumas dessas órfãs, a relação entre 

a criança adotada e os parentes que as adotavam era uma coisa muito delicada, como afirma 

uma delas: “[...] é muito difícil a gente ser criado sem mãe, eu acho que a presença da mãe é 

tudo na vida [...].” Mesmo diante do sentimento de perda e carência afetiva,  aprendiam a 

trabalhar muito cedo e, com isso, ainda segundo a entrevistada, aprendiam a valorizar a vida e 

o trabalho.

O trabalho doméstico, mesmo as atividades desenvolvidas na roça, não era visto da 

mesma forma que o trabalho masculino, pois não representava o sustento da casa; e mesmo 

que a pequena vendagem do ouricuri rendesse algum dinheiro, essa complementação de renda 

não  era  reconhecida  enquanto  o  marido  fosse  a  pessoa  responsável  pela  manutenção  da 



família  e  da  casa.  Somente  com  a  sua  ausência,  falecimento  ou  abandono  é  que  esse 

complemento de renda fazia a diferença na manutenção do lar, na alimentação e no vestuário 

dos filhos:

O meu pai morreu cedo, eu não cheguei a comer do alimento dado por meu 
pai, quando ele morreu, eu tinha três anos de vida, eu era muito pequena, aí 
fui crescendo junto com minha mãe e minha outra irmã caçula, aí ela (mãe) 
botava a gente pra trabalhar [...] quando eu fiquei moça, ia trabalhar também 
pra comprar minhas roupas e calçados não tinha quem me desse, e aí ainda 
ajudava minha mãe, cansei de dar dinheirinho a ela dia de sábado [dia em 
que se realiza a feira municipal de Senhor do Bonfim] pra interar e comprar 
um pedacinho de bofe pra nós assar e comer na semana. (Terezinha, 2007).

Na Inglaterra medieval, a família tinha como prática o envio das crianças para serem 

educadas por outras famílias com a finalidade de serem educadas no serviço pesado e também 

nas tradições herdadas das gerações passadas; o tempo de duração desse aprendizado era de 7 

a 9 anos. (ARIÈS, 1981). No Nordeste brasileiro, mais precisamente no semi-árido, esta é 

uma prática muito comum, especialmente a doação de meninas órfãs – não que esse tipo de 

prática  fosse  um  costume,  mas  por  motivos  de  sobrevivência,  ao  contrário  do  hábito 

amplamente difundido entre as famílias descritas por Ariès. 

O que se poderia destacar como diferenças maiores entre as vivências de casa das 

mulheres do Sahy diz respeito ao trabalho e à formação intelectual, principalmente quando 

tratamos das mulheres de idade mais avançada, cuja preocupação maior girava em torno da 

família, da casa e do seu cotidiano, sobrando pouco ou nada do seu tempo para dedicar-se ao 

aprendizado das letras, até porque para o contexto do povoado o letramento não era visto 

como necessidade para as mulheres, ao contrário da formação doméstica. Por outro lado, para 

os homens apenas bastava um parco conhecimento de aritmética, para ajudar na concentração 

de esforços para a manutenção e a aquisição de bens que fizessem a garantia da sobrevivência 

da família.  Em outras  civilizações  as  mulheres,  para além dos  trabalhos  domésticos  e  da 

conquista de espaços na comunidade, como donas de casa ou guardiãs dos víveres, passaram a 



valorizar também a formação intelectual — escrevendo, lendo e formando uma cultura escrita 

capaz de superar em alguns momentos a cultura dominante masculina, como afirma Michele 

Perrot (2007, p. 32) em seus estudos:

Na Idade Média, os conventos favoreciam a leitura e mesmo a escrita das 
mulheres, a tal ponto que, no final do século XIII, as mulheres da nobreza 
pareciam culturalmente superiores aos homens que se dedicavam a guerrear, 
como nas cruzadas ou em outras circunstâncias. 

Os  relatos  das  mulheres  mais  jovens  de  Missão  do  Sahy  deixam  claro  que  as 

vivências dos mais jovens se constituem de forma diferenciada das de suas mães e avós: 

mesmo  tendo  recebido  ensinamentos  tradicionais,  elas  não  mais  têm  interagido 

conformadamente com o seu suposto destino de serem boas donas de casa; subverteram o que 

era  imposto  como  caminho  para  a  mulher  e  passaram a  investir  em novas  perspectivas, 

traçando outros rumos para a nova mulher que atualmente habita  Missão do Sahy.

Buscando na literatura específica algumas alusões à  infância feminina, descobrimos 

que a infância em séculos passados era tratada como assexuada: meninos e meninas eram 

tratados  da mesma forma. Perrot (2007, p. 43) nos diz que é a partir do século XX que se 

inicia  o  processo  de  sexuação.  Antes  do  século  XX,  existem poucos  relatos  da  infância 

feminina. Somente a partir  desse século e através de relatos autobiográficos é que se tem 

conhecimento sobre as vivências de uma criança do sexo feminino, suas brincadeiras, suas 

bonecas e a sua inserção no mundo do trabalho doméstico: 

George Sand é uma exceção.  Em Historie de ma vie, ela conta longamente 
sua  vida  cotidiana,  as  relações  com  sua  mãe,  as  brincadeiras,  fala  das 
bonecas evoca as primeiras leituras, os devaneios em torno do tapete ou dos 
papéis de parede, contemplados durante as sestas intermináveis da infância 
[...]  Elas  passam mais tempo dentro de casa,  são mais  vigiadas  que seus 
irmãos [...].  São postas  para  trabalhar  mais  cedo nas  famílias  de  origem 
humilde, camponesas ou operárias [...]. São requisitadas para todo tipo de 
tarefas domésticas. Futura mãe, a menina substitui a mãe ausente. Ela é mais 
educada do que instruída. (PERROT, 2007, p. 43).



O  mundo  contemporâneo  vem  tentando  abolir  o  trabalho  infantil.  Através  da 

Constituição Federal  de 1988,  art.  7º,  XXXIII,  as  relações  desse  tipo de atividade  foram 

regulamentadas, tornando proibida a contratação de adolescentes menores de 15 anos pelas 

empresas, classificando como criminoso o emprego de crianças e adolescentes em funções 

que lhes tragam perigos à integridade moral e física. Para o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF), o trabalho infantil é definido como sendo “toda forma de trabalho abaixo 

dos 12 anos de idade em quaisquer atividades econômicas, qualquer trabalho, entre 12 e 14 

anos, que não seja trabalho leve, todo tipo de trabalho abaixo dos 18 anos, enquadrados pela 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) entre as “piores formas de trabalho infantil”.16

Estudos realizados mostram que o interior do Nordeste brasileiro é uma das regiões 

em que esse tipo de ação ainda é muito freqüente. Faz parte da cultura de várias famílias da 

zona rural que as crianças desde muito cedo acompanhem os pais e participem das atividades 

da roça.  Essa  colaboração infantil  tinha principalmente  a  conotação  de aprendizagem por 

imitação, sem maiores comprometimentos; por força da pobreza que envolve as comunidades 

rurais, a mão-de-obra  infanto-juvenil se tornou uma força produtiva e em muitos casos é 

parte da produção da renda familiar.

16 Cf. Trabalho infantil em  http://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho_infantil Acesso 27 ago. 2008.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho_infantil


Figura 21 - Aldeinha: as crianças aprendem com os adultos a preservar uma tradição
Fonte: Acervo de Maria Glória da Paz

Testemunhando  uma  prática  que  antecede  as  causalidades  advindas  da  ordem 

econômica e social do mundo contemporâneo, as mulheres do Sahy do primeiro, segundo e 

metade do terceiro grupo relataram que, quando crianças, foram iniciadas no trabalho com 

idades entre sete e nove anos, sendo submetidas a várias formas de labor. Segundo D. Isaura, 

(2008) uma das mais idosas do 1º grupo de entrevistadas,   “[...] com idade de sete anos, já 

começava a fazer as coisas. Mãe ensinava a gente a fazer... e a gente ia crescendo sabendo 

fazer tudo [...].” O cuidado com a casa e os irmãos,  como afirma Maria das Neves (2008),  

uma mulheres da terceira geração de entrevistadas, “[...] era sempre os afazeres domésticos, 

lavar prato, fazer a comida, arrumar a casa, lavar roupas e cuidar dos irmãos mais novos.” 

Como lembra D. Adalgisa (2008), “[...] na roça a gente fazia... olhe: catava café na Grota,  a 



gente arrancava feijão no Catuabo17 e  milho...  tudo isso  a gente  fazia.” Logo,  através  do 

trabalho das meninas também se dava a quebra do ouricuri  e a raspagem de mandioca nas 

casas de farinha da comunidade — um costume praticado até  hoje em várias  localidades 

rurais  do  Brasil,  haja  vista  a  criação  de  leis  com a  finalidade  de  combater  esse  tipo  de 

procedimento, e que não mais acontece no Povoado de Missão do Sahy  porque a antiga casa 

de farinha foi destruída.

Figura 22 – Antiga casa de farinha
Fonte: Acervo de Maria Glória da Paz

17  Catuabo: Local distante do povoado onde, segunda as mais velhas, os mais antigos dançavam o toré.A dança  
sagrada dos indígenas.



Quadro 3: A Orfandade e Trabalho

NOME ORFANDADE
IRMÃ

OS
TIPO DE TRABALHO

Mat

.

Pat

e
Ida. M F DOMÉSTICO DE  ROÇA

Isaura – – – 3 3 Ajudava na cozinha Trabalhava com fumo
Antonieta – – – 1 1 Plantava milho, feijão e fumo
Terezinha – † 3 a. 2 1 Varrer cozinhar, lavar louça e roupas Ouricuri, fumo, mandioca
Adalgisa – – – Lavar, passar roupa, cozinhar Café, arroz, feijão, ouricuri
Maria 

José
† – 9.a. Todos os trabalhos. Domésticos –

Gilsa – – – Quebrar ouricuri/mamona e fumo
Gisélia – – – 1 1 Lavar roupa, pegar água no rio, cozinhar Plantar feijão, milho.
Eulina † – 8. a Lavar e passar roupas e cozinhar Cuidar dos animais: galinhas, cabras
Das 

Neves
– – – 4 7

Lavar a louça e cuidar dos irmãos mais 

novos
Quebrar ouricuri

Saniuma † –
5. 

a.
– – Brincava com os primos –

Fonte: Entrevistas

O quadro 3 apresenta a questão da orfandade e os tipos de trabalhos executados. Das 

dez entrevistadas, quatro ficaram órfãs em idades que variam entre três a nove anos; destas, 

uma, por ser muito pequena (3 anos), não podia trabalhar e vivia sob os cuidados da avó 

materna, o que não aconteceu com D. Eulina e D. Maria José: a primeira, adotada pelos tios 

maternos,  viveu  uma  relação  difícil  na  família  adotiva,  aprendendo  aí  todo  o  trabalho 

doméstico, além de cuidar de pequenos animais; a segunda, depois do falecimento da mãe, 

ficou em casa e, criada pelo pai e irmãos, assumiu as funções de dona-de-casa aos nove anos 

de idade, aprendia por conta própria, por ensaio e erro, já que não tinha ninguém para ensiná-

la, até que o pai resolveu casar-se novamente (segundo a entrevistada, em pouco tempo vários 

problemas foram gerados, o que proporcionou o desgaste da relação entre ela e a madrasta). 

Ao observar as respostas das entrevistadas sobre o cotidiano da casa e da roça no 

período  da  infância,  o  que  sobressai  com  muita  clareza  é  a  substituição  do  lúdico  pelo 

trabalho; é  que desde muito cedo as meninas assumiam atividades em casa ajudando nos 

afazeres domésticos, cuidando dos irmãos mais novos na ausência das mães, como também 

auxiliando nos trabalhos considerados de roça: raspagem de mandioca, quebra de ouricuri, 



colheita de feijão, café, arroz e milho e o cuidado com animais do tipo suíno, caprino, ovinos 

e galináceos.

Ainda  com  referência  aos  dados  do  quadro  3,  voltamos  nossa  atenção  para  o 

depoimento  de  Saniúma (2008),  adolescente  do terceiro  grupo das  entrevistadas  que,  aos 

cinco anos de idade, ficou órfã de mãe, foi criada e vive com os avós paternos: “Aprendi a 

arrumar a casa agora depois de grande... quando minha avó sai, faço comida, não faço comida 

assim...  tipo feijão essas  coisas,  mas um arrozinho com carne  frita,  eu faço [...].”  A sua 

vivência se diferencia de todas as outras relatadas, pois o seu tempo foi mais voltado aos 

estudos, o que não acontecia com as outras do 2º e muito menos com as do 1º grupo, que eram 

obrigadas a trabalhar desde pequenas; para Saniuma, só é necessário fazer alguma atividades 

domésticas quando a avó está ausente. 

Muitos  são os motivos que justificam tanto os  procedimentos das mulheres mais 

velhas quanto os de algumas mais jovens; nas primeiras, esse aprendizado era transmitido 

pelas mães para prepará-las para o casamento, acreditando ser o matrimônio o caminho a ser 

seguido por  toda  mulher,  numa espécie  de roda-viva  transmitida  de geração em geração. 

Preparar-se para o casamento e ter um bom legado de saberes relativos à administração do lar, 

além de uma conduta considerada ilibada, era tornar-se uma moça “prendada”, o que de certa 

forma,  para  as  mulheres  das  classes  populares,  substituía  a  antiga  instituição  do  dote, 

significando meio caminho andado para que fizessem um bom casamento. O segundo caso 

abrange as  entrevistadas  do terceiro  grupo;  nele,  a  preparação da mulher  já  inclui  outros 

interesses que ultrapassam a questão única do casamento; as mulheres da atualidade, mesmo 

as de pouca idade, visualizam a independência financeira, o sucesso profissional; por isso, 

elas  vêm construindo uma cultura  da busca  por  uma qualificação profissional  através  do 

processo de escolarização, que engloba tanto a instrução oficial oferecida pelas escolas quanto 

as formas alternativas de formação.



4.3  As  Meninas  do  Sahy:  brincadeiras  e  brinquedos  (plantio  e  colheita  do  fumo  e 

ouricuri)

Em  seus  estudos,  Ariès  (1981)  nos  faz  ver  que  as  brincadeiras  não  eram  algo 

desligado de um sentido ou simplesmente manifestações infantis, mas tinham a finalidade de 

divertir  tanto  os  adultos  quanto  as  crianças,  transformando  esses  jogos  coletivos  em 

momentos de celebração e interação entre as pessoas, sem distinção de classe social ou idade. 

Muitas dessas brincadeiras coletivas que fizeram a diversão dessas sociedades, desde a Idade 

Média até o século XX, foram desaparecendo, enfraquecidas a partir das proibições religiosas 

e  das  modificações  sofridas  ao  longo  do  tempo  até  chegarem  a  sobreviver  através  das 

crianças,  o  que levou o autor  a  considerar  a  infância  como um repositório  dos  costumes 

abandonados pelos adultos.

Figura 23 - Aldeinha: brincadeira de menina
Fonte: Acervo de Eduardo Djou



Para  as  mulheres  do  Sahy  entrevistadas,  a  infância  foi  muito  boa  porque  elas 

brincaram muito, e mesmo tendo que trabalhar para ajudar em casa o horário das brincadeiras 

estava reservado para a noite em tempos de lua (no povoado, até a década de 1970, não havia 

rede elétrica e, consequentemente,  iluminação pública) e principalmente aos domingos. As 

brincadeiras mais frequentes em seus relatos são a roda, boneca, guisado, macaco (também 

conhecido  como  amarelinha),  melancia,  anel,  pinta,  caipora,  esconde-esconde  e  pega,  e 

mesmo sendo realizadas na rua, nas calçadas ou nos quintais não contavam com a presença 

dos meninos, visto que era motivo de proibição pelas mães, que sob várias alegações faziam a 

separação dos grupos, levando cada sexo a brincar com os seus pares. Dentre as brincadeiras 

mais citadas está o guisado das meninas, muito laboriosa, pois exigia muitas etapas para sua 

realização; além de refletir os ensinamentos da casa e as atividades que as meninas realizavam 

no cotidiano da vida doméstica, como o preparo dos alimentos, a higienização dos utensílios 

domésticos e o cuidado com as crianças mais novas, ilustrava as maneiras de receber pessoas 

em casa e as relações das mães com as comadres, amigas e parentas. 

Tratava-se  de  uma  brincadeira  que  acontecia  especialmente  aos  domingos,  isto 

porque no sábado era realizada a feira semanal de Senhor do Bonfim, para onde convergiam 

as pessoas residentes no entorno da cidade e de outros municípios vizinhos com a finalidade 

de comercializar  os seus produtos e comprar mantimentos para a família  e para pequenos 

estabelecimentos  comerciais  (vendas)  de  povoados  e  fazendas.  Como  lembra  D.  Eulina 

(2008),  uma das  entrevistadas  do segundo grupo, o  guisado era realizado em pedaços de 

panela  de  barro,  simulando  as  comidas  com,  folhas  – isso  diante  da  impossibilidade  de 

comprar as panelinhas de barro que eram vendidas na feira de Senhor do Bonfim: certamente, 

quando  sobravam  alguns  trocados,  as  mães  compravam  as  panelinhas  e  as  meninas  da 

vizinhança se  mobilizavam para realização da brincadeira,  solicitando das mães pequenas 

quantidades de carne, de feijão, de arroz vermelho e farinha. Terminada a coleta, escolhiam a 

casa onde fariam o encontro  e, em lá chegando, como diz D. Eulina (2008), “[...] a gente 



fazia aqueles foguinhos, aquelas trempes,18 pegava três pedrinhas, pegava uns pauzinhos e 

fazia aquele fogo. Aí, colocava as panelas no fogo, aí, meio dia tava o almoço pronto, aí era 

uma festa pra nós.” Se tomarmos as informações de Ariès (1981) sobre as brincadeiras como 

diversões coletivas representadas pelas crianças, observamos no guisado essa demonstração, 

um pouco mais voltada para o gênero feminino, pois reproduzia o labor das donas de casa no 

planejamento, na organização e execução das atividades ligadas à  confecção dos alimentos da 

família.

Outra brincadeira que também aparece com uma frequência elevada entre a primeira 

e  a  segunda  geração  é  a  brincadeira  com  bonecas,  uma  preparação  da  mulher  para  a 

maternidade. As bonecas descritas pelas entrevistadas são em sua maioria confeccionadas de 

forma  artesanal.  Os  tipos  de  bonecas  que  ocupam  a  maioria  das  entrevistadas  são  as 

confeccionadas com sabugo de milho com retalhos de tecido, com  lençol dobrado com um 

pedaço de pano amarrado na cintura e as pernas também improvisadas com forquilhas de 

galhos de árvores. A brincadeira com bonecas é também uma brincadeira secular; segundo 

Ariès (1981), já eram utilizadas como brinquedo desde a Idade Média e não era um brinquedo 

exclusivo de meninas, até porque meninos e meninas recebiam tratamento igual, se vestiam 

igualmente e brincavam com as mesmas coisas. Em seus estudos, o autor nos faz ver que a 

brincadeira tinha a finalidade de divertir tanto os adultos quanto as crianças, transformando 

esses jogos coletivos em momentos de celebração e interação entre as pessoas,  sem distinção 

de classe social, sexo ou idade.

Entre as dez mulheres entrevistadas, é interessante notar que duas não citaram as 

bonecas como brinquedos preferidos: uma das mais novas do primeiro grupo e uma das mais 

novas do terceiro grupo citaram outros tipos de diversão. Conta-nos D. Terezinha (2007) que 

a  melancia  era  uma  brincadeira  com  alguns  personagens:  as  melancias,  os  ladrões,  a 

empregada e o patrão. As melancias ficavam deitadas no chão e a empregada ficava vigiando-

as;  os  ladrões  (meninas)  chegavam perguntando  o  preço e,  num descuido da  empregada, 

18 Fogo improvisado com três pedras e galhos secos de árvores.



conseguiam roubar algumas. O dono (menina) das frutas chegava e sentia falta de uma boa 

quantidade  de melancias,  interrogava  a  empregada,  que  não sabia  responder  o  que  havia 

acontecido e por isso era bastante castigada,  recebendo várias chibatadas.  Ora,  percebe-se 

nessa pequena história resquícios do escravismo que por muito tempo ajudou na formação 

econômica do Brasil.  Por que aparece esse tipo de evidência nas histórias de meninas do 

Sahy? Provavelmente, por ser uma região muito próxima da mineração de ouro da serra de 

Jacobina, descoberta por volta do século XVII e para onde foram deslocados negros escravos 

para  o  trabalho  das  minas,  sendo  depois  alforriados  ou  amocambados  em  regiões  mais 

próximas.

Miranda (2005),  em seu trabalho sobre a  comunidade quilombola de Tijuaçu,  no 

Município de Senhor do Bonfim, realiza um estudo sobre a História de vida de Mariinha 

Rodrigues  e  seus  descendentes  na  Bahia  –  séculos  XIX  e  XX;  apoiada  em  pesquisa 

documental, afirma que 

A  documentação  sobre  a  movimentação  de  negros  fugidos,  na  segunda 
metade do século XIX, permite acreditar que Mariinha Rodrigues pode ter 
vindo nessa época para a região de Tijuaçu, juntamente com outros escravos 
livres  e  libertos,  possivelmente oriundos  das  minas  de  ouro de Jacobina, 
espaço de grande movimentação nos século XVIII e XIX, principalmente 
depois da descoberta do ouro, naquela localidade. 

A  história  de  Tijuaçu  e  de  seus  habitantes  negros  remete  aos  primeiros 
momentos  de  ocupação  do  território  de  Jacobina  e  região.  Primeiro,  o 
território passou a ser habitado como passagem de gado e, posteriormente, 
com a descoberta do ouro, atraiu diferentes pessoas. A região de Jacobina, 
nos  referidos  séculos,  ocupou  uma  posição  de  destaque  na  Capitania  da 
Bahia,  sendo  o  africano  a  principal  figura  e  o  motor  propulsor  dessa 
estrutura.

Possivelmente esse fato justifica algumas evidências de escravos na comunidade de 

Missão do Sahy: a presença dos terreiros de candomblés, os cânticos, as entidades e a inserção 

do elemento indígena nos ritos do candomblé, como canta dona Adalgisa: “Caboco do mato 



porque come folha?/ zum, zum zum Aruanda/ caboco do mato porque joga flecha?/ zum, zum, 

zum Aruanda...”, nas histórias e brincadeiras contadas pelas mulheres do Sahy, pois tanto a 

comunidade de Tijuaçu quanto a de Missão do Sahy são lugares muito próximos de fazendas 

de gado, bem como das minerações de salitre e ouro de Jacobina.

Outra brincadeira muito citada é a roda, uma dança cantada em círculo formado por 

crianças e adultos que,  de mãos dadas,  vão girando e  recitando versos ora decorados ora 

improvisados, enquanto as pessoas  vão dançando e respondendo em coro ao estribilho. Esse 

tipo de brincadeira não faz mais parte do dia-a-dia das crianças de Missão, e num trabalho de 

Santos (2007) sobre as crianças de Missão do Sahy, das brincadeiras antigas as que aparecem 

com maior freqüência são a boneca e o esconde-esconde. 

Atualmente,  a  roda  é  apenas  uma  manifestação  que  durante  as  festas  juninas  é 

apresentada como “o folclore de Missão do Sahy”, cantada por senhoras com indumentárias 

de chita com estampas bem coloridas e chapéu de palha na cabeça. Algumas cantigas de roda 

são lembradas por D. Terezinha, a exemplo de: 

Figura 24 - Festa de São João: senhoras cantando roda.
Fonte: Acervo de Saniuma 



Velão valê,
Eu não sei dançar (Bis)

Mataram Mané Zidoro, 
Eu não sei dançar,
Era o homem que havia
Eu não sei dançar,
Bate palma meu caboco,
Carregado de família
Eu não sei dançar,
A favor da Monarquia, 
Eu não sei dançar.

Velão valê,
Eu não sei dançar (Bis)

Minha gente venham vê
Eu não sei dançar
Coisa que o diabo tece
Eu não sei dançar
Dois macaco no balão
Eu não sei dançar
Um sobe e o outro desce
Eu não sei dançar,
Bate palma meu caboco,

Velão valê
Eu não sei dançar (Bis)

Observando-se  atentamente  a  frequência  com que  aparece  a  brincadeira  de  roda 

(dança)  nos  relatos  das  mulheres  classificadas  nos  três  grupos,  descobre-se  o  seu 

desaparecimento de forma gradativa, e esse acontecimento leva a uma reflexão sobre essa 

brincadeira infantil em outros tempos e em outras sociedades. A roda era uma dança praticada 

pelos pares enlaçados ou por pessoas dispostas em circulo de forma aleatória e de mãos dadas; 

é uma manifestação secular, inclusive muito utilizada entre os padres e freiras até o século 

XVII como uma forma de comemoração ou mesmo como divertimento. (ARIÈS, 2007).  A 

revitalização da igreja, com as novas regras disciplinares instituídas pelo Concilio de Trento 



no século XVI, atingiu em cheio as artes e manifestações populares, desestimulando a livre 

expressão dos  sentimentos,  dos  sentidos  e  mesmo de uma razão que levasse em conta  o 

desejo,  o corpo (o que  na verdade fora inicialmente implementado pela primeira vez pela 

Reforma Gregoriana do século VI).  No momento da revitalização da Igreja — revitalização 

obrigatória, diante dos avanços da Reforma protestante — a reformulação do homem tornou-

se um dos principais objetivos eclesiásticos, tratando-se de afastá-lo das coisas mundanas, o 

que  se  consumou  através  do  disciplinamento  imposto  pelo  Concilio.  Diante  desses 

desenvolvimentos,  a roda (enquanto música que envolve a  dança, o corpo)  fazia parte  da 

mundanização  e  trazia  em  seus  movimentos  coreográficos  passos  que  contrariavam  os 

preceitos da moral,  sendo banida das diversões dos religiosos bem como do convívio das 

pessoas.

No Sahy, a exclusão da roda do repertório infantil se dá talvez por outras razões, que 

não as proibições de cunho religioso: o contexto social traz novas diversões, algumas muito 

antigas, com outros nomes, porém com a essência preservada,  como algumas brincadeiras 

presentes nas narrativas das crianças no trabalho de Santos (2007), que “[...] gostam de ficar 

na rua brincando [de] lá vai a bola, boneca, bambolê, panelinha, carro, pião e gude.”

O fumo e o ouricuri eram extraídos de forma artesanal e levados para casa, onde as 

pessoas faziam o beneficiamento;  do fumo se tiravam os talos para o aproveitamento das 

folhas; quanto ao ouricuri, as pessoas sentavam-se no chão em forma de circulo e, batendo os 

coquinhos com uma pedra, iam retirando a polpa do fruto, que era vendida nas feiras e em 

casas que a comercializavam – Isso num tempo anterior, porque hoje praticamente não existe 

mais a planta. O que se pode perceber é que o apogeu do extrativismo foi um momento de 

socialização de práticas e vivências, contadas nas histórias ou cantadas nas rodas. Estas vão 

justamente aparecer nos relatos das pessoas mais jovens do primeiro grupo (é o caso de D. 

Adalgisa e D. Terezinha), porque as mais idosas (D. Isaura e D. Antonieta) não falaram do 

ouricuri nem da brincadeira de roda, mas falaram sobre o fumo e o trabalho com o fumo, e 

isso vai parecer um pouco distante aos relatos das mulheres do segundo grupo. No primeiro 



grupo, entre as mais velhas, a cultura do fumo é mais forte; já entre as mais jovens o fumo vai 

desaparecendo e dando surgimento à cultura do ouricuri, à quebra do ouricuri (Ver figura 25); 

nesse momento, aparece a brincadeira de roda, que se fortalece no segundo grupo:

Vou tirar riri
Vou tirar rirá
Vou tirar riri
Ariri aricuri (bis)

No tempo em que eu cantava
Que minha voz arremetia
Eu cantava na Missão
Que em Bonfim se ouvia

Vou tirar riri
Vou tirar rirá
Vou tirar ariri
Ariri aricuri (bis 

Na Rua da Missão
Não se pode mais dormir
Com a pancada da pedra
E o estralo do licuri

Figura 25 - Mulher na Aldeinha quebrando ouricuri
Acrevo de Eduardo Djou



A evidência do fumo é muito pequena entre as mulheres do segundo grupo, e é nesse 

tempo que ficam demarcados pelos relatos a ascensão do ouricuri e o declínio do fumo. Do 

segundo para o terceiro grupo se observa que o fumo já desapareceu completamente e que o 

ouricuri também desaparece; as entrevistadas mais velhas do terceiro grupo, como é o caso de 

Maria das Neves, ainda falam da roda e da quebra do ouricuri. Saniuma, uma das mais jovens, 

já não trata nem do fumo nem do ouricuri  nem da roda; as crianças abordadas por Silva 

(2007) também não se referem à roda como uma das brincadeiras presentes no convívio delas.

Daí  a evidência de que a roda,  como uma brincadeira que acontece em círculos, 

assim como a quebra do ouricuri  e  a  destalação das  folhas  do fumo,  em que  as  pessoas 

sentam-se em forma de circulo para realizar o trabalho, pode ser vista como uma metáfora que 

serve para ilustrar os dois ciclos da cultura agrária do fumo e do ouricuri, os dois momentos 

mais fortes da economia de Missão do Sahy, de tal forma interatuantes com a vida do dia-a-

dia que ocorrem contemporaneamente  tanto o desaparecimento  da roda quanto o declínio 

econômico do povoado, ao tempo em que as suas tradições se foram tornando cada vez mais 

ocultas. 

4.4 Mulheres do Sahy: uma leitura sobre o namoro e o casamento

Para as depoentes com idades entre 70 e 100 anos (1908 – 1938), classificadas nesse 

estudo como mulheres do primeiro grupo, o namoro era uma relação que acontecia por volta 

de doze a quatorze anos, era uma relação que começava através de olhares correspondidos, à 

distância, sem maiores aproximações de corpos, sendo por isso considerada por elas como um 

namoro “de respeito”, que se tornava uma relação consentida por todos, na ocasião em que o 

rapaz, acompanhado por algum membro mais velho da família, pedia a moça em casamento; a 

partir desse momento tornavam-se noivos e o rapaz podia então freqüentar a casa da moça. D. 

Terezinha (2007), em sua entrevista, comenta a reação de uma tia quando foi informada sobre 



o seu casamento: “[...] essa menina está muito nova [...] ela vai casar nova e pensa que casada 

pode namorar.” Diante dessa afirmação, a mãe respondeu: “Minha filha não é doida, ela tem 

juízo!” Em alguns relatos, encontramos algumas reações contrárias ao casamento de pessoas 

muito  jovens,  por  acreditarem  que  um  casal  muito  jovem  não  tinha  condições  nem 

amadurecimento necessários às responsabilidades advindas de um casamento.

Essas falas demonstram que, além de uma preocupação com a maturidade da mulher 

que iria assumir um compromisso de tamanha responsabilidade, havia o desejo de preservação 

da reputação das moças e da sua ascensão social, pois era necessário casar-se com alguém 

que,  mesmo sendo de poucas posses,  pudesse  proporcionar um pouco de conforto para a 

família. Este pensamento, comum na camada popular rural, impulsionou a muitos casamentos 

de jovens adolescentes de até doze anos com homens mais idosos ou viúvos; várias famílias, 

sabedoras  da  existência  de  pretendentes  com  melhores  posições  socioeconômicas, 

desposavam as suas filhas, não se importando com a pouca idade delas; casavam-nas para 

satisfazer tanto ao patrimônio da família quanto às questões morais, ou seja, para livrá-las da 

possibilidade de envergonhar “o nome” de origem.

Dentre as entrevistadas, uma permanece solteira, D. Antonieta (2008), com 82 anos. 

Relata suas experiências com o trabalho, em sua casa, mas muito pouco se refere ao namoro e 

ao casamento. Mesmo assim, em uma das suas colocações diz que o namoro acontecia através 

de conversa “[...] que nem pegar na mão não pegava” e que ela nem se lembra mais se os 

namorados  seguravam  ou  não  as  mãos.  Ela  encontra  no  destino  as  razões  para  o  não-

casamento  e,  por  conta  disso,  permanece  solteira  até  hoje,  agradecendo a  Deus  por  essa 

condição.

As mulheres do Sahy do segundo grupo (1940 – 1949), com idades entre cinqüenta e 

setenta anos, começaram a namorar entre 12 e 16 anos. Segundo D. Eulina (2008), o namoro 

tinha o seu inicio entre os primos e às escondidas da família.  Quando acontecia de serem 

flagrados, os pais tratavam de instruir a filha quanto aos perigos de uma aproximação com o 

namorado e convidava-os a namorar em casa, sentados à vista dos pais “[...] o pai de um lado 



e a mãe do outro, o rapaz e a moça ali, só segurando nas mãos.” É interessante notar que a 

maioria  casou-se  com o  primeiro  namorado.  Numa comunidade  onde as  proibições  eram 

muitas, as mães chegavam a bater nas filhas ao descobrir qualquer indício de namoro. Dona 

Gisélia conta que, aos doze anos, numa quinta-feira da Semana Santa, ela, juntamente com 

amigos, subiu ao Monte Thabor (costume religioso que acontece até hoje); ao retornar, foram 

até a casa de uma senhora que vendia bolo e refresco; a sua mãe ficou sabendo, através de 

uma vizinha, que ela estava com o namorado e algumas amigas, foi ao seu encontro e trouxe-a 

para casa pelas orelhas, uma ação que resultou em um pedido de noivado e, algum tempo 

depois, no matrimonio do casal. As mães pobres do povoado de Missão do Sahy, assimilando 

um ideal da classe burguesa (o fortalecimento da família através do cuidado com o espaço 

doméstico  e  o  zelo  pelos  filhos,  em especial  a  vigilância  sobre  as  filhas),  faziam desse 

princípio uma prática cotidiana, redobrando os cuidados com as meninas, prendendo-as ao 

trabalho doméstico, aconselhando-as sobre o que seria ou não prejudicial  à moral de uma 

moça,  num  trabalho  de  conscientização  eficiente,  a  ponto  de  as  moças  exercerem  o 

autocontrole sobre si mesmas e sobre as amigas, o que certamente motivou a fala de Dona 

Gilsa (2008) sobre o espanto do grupo ao ver uma amiga beijando o namorado: “[...] para um 

rapaz dar um beijo numa moça, era um sacrifício; e quando acontecia de uma do nosso grupo 

escapulir, nós ficava horrorizadas, tu viu fulana, eles tavam se beijando! (sic)."

Esse tipo de atitude corrobora o que escreve D’Incao (2007) sobre algumas formas 

de  aproximação  entre  moças  e  rapazes  da  classe  popular  no  século  XIX:  tomando como 

parâmetro  algumas  narrativas  do  livro  de  Manoel  Antonio  de  Almeida,  Memória  de  um 

Sargento de Milícia, a autora supõe que essa relação se dava de forma mais aberta e sem 

maiores proibições, pois, no livro algumas narrativas nesse sentido demonstravam que nas 

classes populares valiam o beliscão e pisadas no pé, mas agora entre os amantes, na ausência 

dos pais e como jogos da fase inicial de namoro. Quanto às famílias da classe popular rural de 

Missão do Sahy, do mesmo modo que exerciam a vigilância sobre a castidade das moças 

também se preocuparam com a situação econômica do pretendente, pois a família já vivia as 



suas dificuldades financeiras e certamente não iria consentir num casamento que lhe trouxesse 

mais preocupações. Assim fala D. Eulina (2008) sobre o que pensavam os seus familiares: 

“Os pais só deixavam casar, depois que o rapaz fizesse a casa, nem que fosse um rancho de 

palha, mas tinha que ter um lugar... Eles falavam: não pode casar com essas pernas de calça 

que não têm aonde vocês enfiarem a cabeça.” O que as famílias das entrevistadas do segundo 

grupo do Sahy demonstram é que, herdando ou não alguns princípios criados pela burguesia, 

e  já  ressignificados,  também  tinham  os  seus  próprios  desdobramentos  e  mecanismos  de 

controle sobre a formação de novos grupos familiares.

As mulheres que classificamos como terceiro grupo, com idades entre 15 e 30 anos, 

têm um grau de escolaridade maior, com mais acesso a outras formas de conhecimento e de 

trabalho;  o  povoado  também  sofreu  muitas  modificações,  os  mais  velhos  foram 

desaparecendo, outros elementos foram sendo incorporados à cultura local, ampliaram-se as 

relações com outras pessoas que passaram a residir ou trabalhar no povoado; com isso a visão 

de mundo foi se modificando e aquilo que ontem era considerado ofensivo é olhado hoje com 

mais naturalidade. O namoro para as mulheres dessa geração não mais é visto como algo 

essencial na vida delas; não é mais necessário cumprir aquele ritual da formação da dona de 

casa, elas têm outras metas de vida.  Saniuma (2008), uma adolescente de 15 anos, tem o seu 

tempo dividido ente os estudos e a  direção da Casa do Jovem Aprendiz,  sobrando muito 

pouco para outros tipos de atividades, entre elas o namoro.  Perguntada sobre isso, ela relata: 

Eu procuro não namorar muito, porque eu sou uma pessoa que tem muitas 
coisas a fazer...  E principalmente a noite, eu não tenho tempo pra namorar, 
as vezes tem reunião na Casa do Aprendiz, eu tenho a maioria  dos meus 
amigos...  são  amigos  mesmo,  e  eu  não  quero  atrapalhar  a  amizade  pra 
namorar, porque fica um clima  diferente [...]. 

As gerações anteriores tinham sobre si o controle dos pais, viam no namoro e no 

casamento um meio de melhoria de vida ou de libertar a sexualidade feminina, mesmo que 

para isso precisassem assumir responsabilidades em idade tenra e ter sobre si o controle do 



marido.  Uma das entrevistadas  mais  velhas do terceiro  grupo ainda colocou o casamento 

como uma forma de liberdade, porém a criação dos filhos era bastante diferente da sua. O que 

observamos  é  que  os  conceitos  a  respeito  da  geração  de  novos  grupos  e  novas  famílias 

mudaram; a movimentação das classes sociais, seus ideais e as formas de atuação mudaram; a 

própria  família  mudou,  as  mães de hoje não são mais  aquelas que somente  cuidavam de 

filhos, marido e administração doméstica; a mulher de hoje, depois de muitas conquistas e 

resistências, tem conseguido alcançar espaços nunca antes pensados; com isso, o namoro e o 

casamento foram perdendo um pouco a primazia na vida das mulheres e quando acontecem é 

de  forma  diferenciada;  independentemente  da  motivação,  obedecem  a  uma  escolha 

determinada pelas pessoas que os propõem, não mais obedecendo aos interesses da família 

como acontecia no passado.

Em Missão do Sahy também se percebe isso, a exemplo de Saniuma, que prioriza a 

sua  formação  profissional,  faz  opção  pelos  movimentos  sociais,  ocupando  a  direção  da 

associação de jovens, denominada Casa do Jovem Aprendiz, além de ter muitos amigos. E 

Maria das Neves (2008),  escolheu o casamento como forma de liberdade: “[...] eu casei, eu 

acho que era pra ter mais um pouco de liberdade...e de certa forma tive [...].” O cuidado com 

marido  e  filhos  não  fez  com  que  ela  se  acomodasse,  mas  mudou  a  sua  visão  sobre  o 

casamento: “[...] com o tempo, eu mudei o conceito que tinha de  casamento... e já via de 

outra forma, mais de companheirismo... não só de liberdade [...]”;  com isso, não abdicou de 

sua individualidade em prol da vida doméstica, mas modificou a dinâmica da sua casa para 

atender  aos  novos  chamamentos  da  vida  moderna,  o  que  tem  propiciado  a  ela  novas 

experiências:  retomando  os  estudos,  graduou-se  em Pedagogia  e  atualmente  faz  parte  da 

assessoria do Gabinete da Secretaria de Educação do Município, alem de candidatar-se a uma 

vaga na Câmara de Vereadores pelo Partido dos Trabalhadores, representando a comunidade 

de Missão do Sahy.



 A Igreja  

5.1 Religião e Família: Com a Igreja, subiremos ao altar do Senhor...

Entre a individualidade e a coletividade a fé cristã se consolida, ora convertendo o 

indivíduo  à  oração  contrita  e  solitária,  ora  convidando-o  a  participar  de  atos  de  fé  em 

comunhão com as outras pessoas que aceitam os princípios da sua fé como lema de vida. Para 

Lebrum (1991, p. 72-73), “[...] a história do cristianismo é a da pequena comunidade dos doze 

apóstolos,  que  na  noite  da  Ascensão  reúnem-se  em  oração  [...]”, dando  forma  ao  que 

posteriormente foi denominado Igreja e que tem nos sacramentos os principais símbolos da fé 

Figura 26 -  Procissão de Nossa Senhora das Neves. Em 06/08/2008
Fonte: Acervo de Maria Glória da Paz



católica, a devoção de todos, além de se firmar através de práticas igualitárias e coletivas, a 

exemplo  da  celebração  da  missa,  em  que  todas  as  orações  são  recitadas  por  todos  os 

participantes, unindo-os espiritualmente.

A  expansão  da  religião  deveu-se,  segundo  Hobsbawm  (1982,  p.  283),  a  fatores 

geográficos, a exemplo das migrações em outros continentes, que contavam com o apoio da 

Igreja Católica, bem como a alta taxa de fertilidade dos pobres. No sertão da Bahia, a ação da 

Igreja  Católica  seguiu  esses  parâmetros,  importantes  para  o  sucesso  do  processo  de 

aculturação dos nativos, favorecendo sobremaneira o projeto político-religioso de aumentar a 

fé e o Império, além de manter a uniformização das crenças e a consolidação das práticas 

religiosas.

Segundo Willeke (1974, p. 7),  o espírito missionário assemelhava-se ao modo de 

viver dos apóstolos que “[...] deixaram propriedades e famílias para seguir Jesus Cristo e, 

depois de Pentecostes, partir para terras distantes a pregar o Evangelho e a batizar em nome 

do Pai e do Filho e do Espírito Santo [...].” E assim a igreja assumiu a evangelização dos 

povos da América portuguesa, não como uma ação isolada das Ordens, mas em conformidade 

com os desejos da Coroa de dilatar a fé e o Império.

A predominância da religião católica e a memória coletiva sobre Missão do Sahy têm 

algumas razões que as justificam: a primeira seria a criação da aldeia Sahy e a instalação da 

missão pelos padres franciscanos da Ordem Menor, um fato histórico que marca a presença da 

Igreja na catequese das tribos indígenas dessa região; a segunda, a transmissão cultural, uma 

herança que, apesar de enfraquecida, conserva sinais de vitalidade, a saber, o zelo pela igreja e 

seus ritos,  as orações e comemorações,  a exemplo da Semana Santa,  quando se realiza  a 

peregrinação ao monte Tabor, as festas de Natal, a procissão da Padroeira, os rituais fúnebres, 

entre outros. Segundo Frei Clarêncio Neotti O.F.M, no prefácio do livro Missões Franciscanas 

no Brasil (1500/1975), “a verdadeira missão não destrói, acrescenta... conserva intactos todos 

os  elementos  culturais  e  cultuais  autóctones  que melhor  exprimam a  situação  do homem 



diante de Deus.”

Os franciscanos tinham como estratégia a conservação das manifestações que não 

fossem  agressivas  aos  princípios  cristãos  e  também  ganhar  a  confiança  dos  indígenas 

aldeados, introduzindo neles novos conceitos de religiosidade. Para os capuchinhos, de acordo 

com Frei Martinho de Nantes (1979), algumas práticas cariri, não eram bem toleradas pelos 

padres,  que as classificavam como fruto da ignorância ou como atitudes animalescas que 

deveriam  ser  substituídas  por  costumes  mais  civilizados.  A  religião  dos  Cariris  era 

representadas por vários deuses, protetores naturais dos elementos ligados à sobrevivência dos 

indígenas: 

[...] um deus para as culturas que a terra produzia; outro para a caça; outro 
para os rios e as pescarias, e a todos esses deuses deixavam tempo para as 
festas em sua honra, e manifestavam sua adoração com alguns sacrifícios, 
que incluiam as mesmas coisas que recebiam, por meio de cerimonias pouco 
diferentes,  constituídas de danças,  pintura do corpo,  festins  quase sempre 
impúdicos...a que não davam nenhuma importância. (NANTES, 1979, p. 4).

As práticas cariri ainda estão presentes na vida dos remanescentes, principalmente 

nas festividades religiosas, elas representam um fio tênue que separa e une o sagrado e o 

profano  na  festa  da  padroeira  Nossa  Senhora  das  Neves  em Missão  do  Sahy.  As  festas 

religiosas dos Cariris, no século XVII-XVIII, se constituíam de danças, muita alegria e alguns 

excessos, o que foi modificado pelos padres com a inserção de rituais cristãos, atenuando o 

que era considerado por eles como lascivo; hoje, observa-se na festa da padroeira, no dia 6 de 

agosto,  que continuam preservados os ritos da fé católica,  a missa, procissão,  batizados e 

casamentos. Além do ritual religioso, o lado profano também acontece alguns dias depois; o 

motivo da  cisão da festa teria sido  a insatisfação de muitos fiéis para com a realização da 

festa  de rua,  concomitante  à  parte  religiosa;  para evitar  constrangimentos,  o Conselho da 

Igreja resolveu separar a festa em dois momentos: o religioso com todo o seu ritual de fé e o 

profano com a carnavalização da festa de rua, com os blocos, as barracas de comercialização 



de bebidas, as bandas que tocam no palanque armado na praça, as danças e o vai-e-vem de 

centenas de pessoas que participam durante três dias (geralmente sexta, sábado e domingo), 

com apoio do Departamento Municipal de Cultura – um evento que talvez se aproxime da 

representação  do  que  seriam as  festas  Cariris  descritas  por  Frei  Martinho  (Esta   versão 

moderna da festa é também conhecida pelo relativamente alto índice de ocorrências policiais, 

resultante dos excessos cometidos pela embriaguez, prostituição e uso de drogas).

No imaginário de algumas pessoas,  o comportamento das mulheres  do Sahy fica 

entre   duas  representações:  numa,  Eva,  a  imagem feminina  do  pecado,  o  estereótipo  da 

sensualidade das antigas caboclas, adolescentes tomadas como amantes à força, por colonos, 

numa ação que ficou conhecida através da expressão “tomada  a dente de cachorro”19 ; na 

segunda variação,  Maria,  a mãe de Cristo,  a  advogata pecatorum,  a  Virgem que exalta o 

feminino na família e na Igreja. Esse imaginário não existe por si, ele é  também fruto de uma 

imagem  feminina  inspirada  em  modelos  de  virtudes  como  a  castidade  e  a  abnegação 

(ALMEIDA,  2007,  p.  69),  que  sugerem o  domínio  da  sexualidade,  a  autorrealização  da 

mulher através da maternidade e do zelo pela família, difundidos pela Igreja desde os tempos 

da colonização até os dias de hoje e assimilados substancialmente pelo universo feminino 

também presente na memória das mulheres de Missão do Sahy.

Quadro 4:  Religião das famílias das entrevistadas

19 Ação relacionada a caça, utilizando cães de raça como instrumento de captura .



Um rápido levantamento sobre a religião das famílias  das mulheres entrevistadas 

aponta para um grande numero de famílias que têm a religião católica como predominante. 

De acordo com o quadro 4, 80%  das respostas afirmaram que as suas famílias eram adeptas 

do catolicismo; 10%, que a família era evangélica, e 10% que não tinha religião definida. Por 

certo que a incidência maior de católicos se deve à herança franciscana e ao seu lema de 

expansão da fé e do Império; afinal, foram 166 anos de convivência, catequese e civilidade.

No primeiro grupo de mulheres,  a concentração da religião católica é mais forte, 

chegando a 100% das famílias praticantes mesmo quando estas afirmam que não havia uma 

presença constante de padres no povoado, como informa Dona Antonieta (2008), cuja família 

somente frequentava a igreja quando havia celebração da Missa, e isso não era uma atividade 

constante: “Era difícil vim padre aqui, depois é que começou a vim de meis em meis, mas 

era... era difícil.” 

Entre  as  mulheres  do  segundo grupo,  um segmento  de  evangélicos  se  insinua  e 

evolui para outras religiões com o passar do tempo, é o que observamos nas colocações de 

Dona Gilsa (2008): “A gente ia assistir aos culto, o pastor explicava as coisas e papai também 

explicava, era muito inteligente... fomo criados assim...depois nóis saiu... e...eu casei...e num 

consegui.”  Quando  Dona  Gilsa  diz  “não  consegui”  refere-se  a  sua  não-permanência  na 

religião escolhida pela família, em virtude de ter-se casado e o seu marido ser o zelador da 

Igreja Católica. E mesmo sendo o seu pai evangélico e um  exemplo que deveria ser seguido, 

em sua casa não havia imposição para que os filhos aderissem à mesma religião – uma atitude 

que  sinalizava  para  alguma  modificação  nos  procedimentos  educativos,  pois  o  pai  era  a 

autoridade  da  casa  e,  neste  episódio,  abdicava  do  seu  poder,  permitindo  que  as  filhas 

transitassem  entre  as  duas  igrejas,  tanto  a  Batista  quanto  a  Católica,  principalmente  em 

tempos de festas, como ela mesma relata: “Quando tinha festa de Nossa Senhora das Neves, 

todo mundo tinha que quebrar licuri pra comprar uma roupa nova pra se amostrar naquele 

dia... era... e depois... eu tomei conta, fiquei na igreja católica...ajudava rezar no coro...tinha 

minha ocupação, eu dava aula de batismo, cursinho de batismo...”; nota-se também que na 



igreja as atividades relacionadas com as mulheres não se distanciavam das responsabilidades 

do lar, do zelo pelo espaço interno e pela educação das crianças.

O contrário é o caso de Dona Gisélia (2008), cuja família católica seguia fielmente os 

ensinamentos da Igreja e participava de todas as atividades e ela, em criança, participava das 

festas  e  procissões  fantasiada  de  rainha  ou  de  anjo,  pois  gostava  muito  desses  eventos 

religiosos; mas há quinze anos tornou-se evangélica,  fazendo o caminho inverso de Dona 

Gilsa (2008): “Faz quinze anos que eu sou evangélica...eu não desfaço da igreja católica que 

eu me criei, conheço, existe o poder de Deus nela também...agora eu... a única coisa que eu 

aprendi é que acredito em Jesus, Deus vivo, então to mais feliz!” Enquanto a religião católica 

trabalhava  o  coletivo  da  comunidade,  reafirmando  os  sacramentos  com  a  finalidade  de 

preservar os seus princípios e promover a salvação do rebanho, os protestantes se voltavam 

para o indivíduo em busca de uma união mais  próxima com Deus,  como afirma Lebrum 

(1991, p. 102): “A salvação do cristão não depende de suas próprias obras ou de alguma 

intercessão, mas apenas de sua fé, ou seja,  de sua  adesão pessoal ao Cristo salvador dos 

homens por seus méritos e sua paixão.” Isso é retratado por Dona Gisélia com a  expressão 

“agora eu acredito em Jesus, Deus vivo, então... tô mais feliz!”

 O aparecimento da Igreja Evangélica não significa que na geração do grupo anterior 

ela não existisse, ainda que sua evidência somente ocorra entre as famílias do segundo grupo, 

pois certamente essa prática já havia sido implantada no povoado há décadas; e o avanço 

dessa e de outras religiões pode relacionar-se, entre outras coisas, ao afastamento dos padres 

do convívio dessa comunidade, proporcionando o enfraquecimento do catolicismo.

O quadro de religiões também aponta que 10% das famílias das entrevistadas não 

tinha uma religião definida. Segundo Maria das Neves (2008),  sua família não tinha uma 

frequência efetiva na Igreja Católica, e isso se devia ao número considerável de terreiros de 

Candomblé que existiam no povoado, atraindo a participação de muitas pessoas. A evidência 

de terreiros de candomblé no povoado de Missão do Sahy se encontra  nas águas da Pedra das 

Baleia, que ainda hoje recebem os despachos dos terreiros de candomblé do município. A 



prática  da  religiosidade  de  origem africana  é  registrada  também  nos  cânticos  alusivos  a 

lugares e figuras do universo dos terreiros, misturados a elementos da cultura indígena, como 

se  observa  no  cântico  “Janaína (ai  meu  Deus  Janaína   'rumbora'  pa  aldeia)  /  Aruanda 

(caboco do mato, porque come foia? dim, dim, dim aruanda/ caboco do mato porque joga 

flecha?  Dim,  dim,  dim,  aruanda!”  Aqui,  encontramos  a  palavra  Aruanda  (alusão  a 

Luanda/África) e o ritmo dos atabaques de ijexá relativos à cultura dos negros; já as palavras 

caboclo, flecha, além do ambiente de mato e folhas,  pertencentes ao cotidiano e vivência 

indígena, chama atenção para a lacuna deixada pela religião indígena ou  para  a confirmação 

do  processo  de  assimilação.  Enfim,  muitas  crenças  e  devoções  atravessaram  séculos, 

compondo o universo cultural do povo de Missão do Sahy.

O  que  indica a presença de negros na região é a comprovação nos tipos biológicos, 

na cultura  material  e  na herança imaterial,  a  exemplo de vários  gêneros  de  manifestação 

cultural como samba de lata, samba de velhos, marujada ou algumas comidas tipicas (caruru, 

acarajé,  vatapá).  Segundo  trabalhos  de  autores  regionais,  a  incidência  de  negros  e  suas 

praticas  religiosas  e  outras  manifestações  culturais  em  lugares  como  Tijuaçu,  Laje  dos 

Negros, Caldeirão do Mulato, Missão do Sahy e outros deve-se à lavra do ouro na serra de 

Jacobina, ao trabalho nas fazendas circunvizinhas e ainda ao afluxo ou presença de negros 

alforriados ou amocambados, o que se comprova nos estudos de Miranda (2006, p. 23) “No 

final do seculo XVIII e início do século XIX, havia uma grande preocupação das autoridades, 

com as constantes fugas de escravos, do Recôncavo para os “Sertões das Jacobinas.” 

5.2 As Mulheres do Sahy: A Igreja os ensinamentos e as festas

Durante muito tempo a Igreja Católica particularmente afastou a mulher de ações 

mais voltadas ao conhecimento, como ler e escrever, fazendo-a acreditar que a sua existência 

deveria resumir-se às atividades de mãe zelosa pelo bem estar da família, um estereótipo da 

Virgem Maria, já que o saber e as luzes do conhecimento estariam predestinados ao homem 



como representações de Deus na terra. Segundo Perrot (2007), mesmo o tempo das Luzes, 

que deveria  ter  trazido mudanças no pensamento a respeito da mulher,  trouxe reforço ao 

modelo de virtuosidade exaltado em muitos autores com estudos voltados para a formação da 

mulher  desejada,  como mostram as  contribuições  de Rousseau  quando cria  a  imagem da 

esposa perfeita para o Emílio: 

Toda a educação das mulheres deve ser relativa aos homens. Agradá-los, ser-
lhes úteis, fazer-se amar e honrar por eles, criá-los, cuidar deles depois de 
crescidos, aconselhá-los, consolá-los, tornar-lhes a vida agradável e suave: 
eis os deveres das mulheres em todos os tempos, e o que se deve ensiná-las 
desde a infância.

O que poderia relacionar o pensamento de Rousseau ao pensamento da Igreja no 

inicio do século XX, em Missão do Sahy? A partir dos relatos das entrevistadas da primeira 

geração, Dona Isaura, Dona Antonieta, Dona Terezinha e Dona Adalgisa, podemos observar 

alguma semelhança nos ensinamentos e aconselhamentos por parte das mães e dos padres. Era 

parte da responsabilidade das mães prover a casa de preces, ensinar aos filhos o temor de 

Deus e a solicitação de ajuda e agradecimento através da oração, o que obedecia a horários 

preestabelecidos; assim, das refeições rezava-se um bendito:

Bendito louvado seja/ as três palavras de Deus/ pai, filho e espírito santo/ 
ofereço esse alimento/  que recebi agora/ a Jesus e Maria Santíssima/ para 
que nunca falte/ na minha mesa/ nem para mim e nem para a minha família. 
Amém;  ao  [anoitecer  no  momento  de  recolher-se]:  Com  Deus  eu  me 
deito/com Deus  me levanto/  com a graça  de  Deus  /e  do  divino  Espírito 
Santo, [e pela manhã ao levantar-se]: Deus vos salve luz do dia/ Deus vos 
salve quem  nos guia/ Deus vos salve meu Jesus filho da Virgem Maria.



O zelo e a reverência por Maria, a mãe de Deus, era alvo de considerações por parte 

dos padres nos sermões realizados durante a celebração da Missa; apresentando Maria como 

um modelo de virtude que deveria ser seguido por todas as mulheres do lugar,  os padres 

sugeriam o casamento no religioso como um evento cristão importante para o início de uma 

família, reforçando a idéia da monogamia introjetada nos costumes dos antepassados pelos 

franciscanos, além de preconizar o respeito aos maridos, a obediência e o cuidado com os 

filhos. Dona Isaura lembra que os padres também ensinavam a cantar e, no tempo de festas, 

deixavam a arrumação e limpeza da igreja a cargo da participação feminina.

Nas colocações de Dona Antonieta, a participação da mulher na igreja como zeladora 

era  pequena,  ficava  resumida  às  missas  e  à  festa  da  Padroeira,  isto  porque  não  havia 

atividades com freqüência na igreja, como há hoje: “era difícil vim padre aqui. Depois é que 

começou a vim mês em mês... Mas era difícil!” É uma observação pertinente, se tomarmos 

Figura 27 - D. Eulina conduzindo as orações na missa de encerramento da festa.
Fonte: Acervo de Maria Gloria da Paz



como parâmetro que Dona Antonieta nasceu no ano de 1922, e a Diocese20, naquela época, 

geograficamente  abrangia  uma  área  muito  extensa,  a  ser  coberta  por  poucos  padres  (  è 

provável  que a  situação  tenha  se  modificado  com a  redução  do  número,  já  que  algumas 

paróquias foram transformadas em dioceses, restando ainda um numero elevado de trinta e 

quatro paróquias). Ontem e hoje, passado e presente são encontrados nos relatos das mulheres 

do Sahy do primeiro grupo, um resultado do olhar que elas lançam nas coisas que ficaram em 

outro tempo, mas com os olhos e o lugar de hoje, instalados no tempo presente; é certo que 

esse olhar em si é um pouco embaçado pela ausência do letramento, mais isso não lhe impede 

enxergar o que passou, pois está carregado em si de marcas da experiência vivida, na prática 

humana. As lembranças são muito mais intensas em se tratando dos eventos religiosos; para 

estas entrevistadas, a festa da Padroeira é o que mais evoca lembranças de família, de amigos 

e da juventude, o que nos leva a refletir sobre o pensamento de Halbwachs (2000), quando 

afirma que o que foi vivido por um grupo de pessoas é o que fica guardado no primeiro plano 

das  memórias.É  comum  nas  áreas  rurais  realizarem-se  festas  para  comemorar  uma  boa 

colheita ou, devido ao fervor religioso, festejar o dia do santo padroeiro. Em Missão do Sahy 

– até pela sua origem ligada aos padres franciscanos da Ordem Menor – se comemora com 

bastante movimentação o dia de Nossa Senhora das Neves, que, talvez não por coincidência, é 

festejada no dia 6 de agosto, data em que foi ordenada pelo Rei de Portugal a elevação do 

povoado de Missão do Sahy à categoria de Vila, assumindo o nome de Vila da Jacobina.21 Em 

20 A Diocese de Bonfim foi  criada pela Bula Ad Aptius Christifidelium Regimini do Papa Pio XI, em 1933. Sua 
sede fica na Catedral de Senhor do Bonfim, no munícipio homônimo. A Diocese é composta de trinta e quatro 
paróquias, distribuídas entre vinte e sete municípios. http://pt.wikipedia.org/wiki/Diocese_de_Bonfim Acessado 
em 07/09/2008

21 Apud Freitas  (2001), a  Ata de criação da Vila de Jacobina, expressa: “Sua Magestade, que Deus guarde, fora 
servido ordenar, como com efeito ordenara, por carta firmada pela sua real mão, de 5 de agosto de 1720, ao 
Exmo Sr. D. Vasco Fernandes César de Menezes, Vice-Rei e Capitão General de mar e terra deste estado do 
Brasil que pelo distrito e sertão de Jacobina mandasse estabelecer Vila com o seu magistrado, para que assim os 
moradores e mineiros que no dito distrito e sertão de Jacobina viviam, vivessem com maiores obrigações de 
vassalos,  como também de católicos,  por ser informado de que a uma e outra cousa faltavam, por viverem 
muitos deles em lugares remotos, falta de administração dos sacramentos como também da administração da 
justiça, daí a razão de viverem absolutos e destemidos”

http://pt.wikipedia.org/wiki/Diocese_de_Bonfim


Missão do Sahy, este é o dia em que grande parte da população se desloca para o centro do 

povoado  a  fim  de  participar  das  celebrações,  procissões  e  festejos  religiosos.  As 

comemorações se iniciam pelo novenário em louvor a Nossa Senhora das Neves e cada dia 

fica sob a responsabilidade de um grupo escolhido previamente em reunião pelos moradores, 

sob a  coordenação da  zeladora  da igreja;  o  grupo responsável  se encarrega de manter  a 

limpeza do local, a decoração dos altares, a queima de fogos, os cânticos e as orações da 

novena, geralmente realizadas à noite.

No dia da festa, a comunidade é despertada por uma “alvorada”, grupo de pessoas 

que  saem às  ruas  a  partir  da  4  horas  da  manhã,  cantando  e  soltando  fogos  de  artifício, 

atividade comum na microrregião de Senhor do Bonfim como uma maneira de acordar as 

pessoas anunciando a abertura de festas juninas ou de padroeiros das localidades; e durante 

todo o dia as atividades decorrem voltadas para os preparativos para a festa: são os últimos 

ajustes nas novas roupas, é a arrumação da casa para a recepção de parentes e amigos que 

Figura 28 - Procissão de nossa Senhora das Neves
Fonte: Acervo de Maria Gloria da Paz



chegam de lugares distantes, são as atividades da igreja, missas, batizados e casamentos, até a 

culminância da festa com a procissão, que geralmente acontece ao anoitecer, percorrendo as 

ruas  do  povoado  acompanhada  por  fiéis  que  levam nas  mãos  velas  acesas,  entoando  os 

cânticos consagrados naquele dia a Nossa Senhora das Neves.

As lembranças são muito mais intensas em se tratando dos eventos religiosos. A festa 

da padroeira Nossa Senhora das Neves, que acontece no dia 5 de agosto, para o grupo de 

pessoas mais idosas de entrevistadas é o momento alto da sua religiosidade, levando-as a 

lembrar-se  do  evento  no  passado  e  compará-lo  com o  atual.  Pelos  depoimentos  dá-se  a 

entender que era um momento também de fartura, recebia-se e comia-se bem; assim fala Dona 

Isaura, referindo-se ao dia da festa da Padroeira:

No tempo de minha mãe, ela dava comida a todo mundo que chegava aqui... 
Ela enchia um quartinho que tem aqui... Hoje eu fiz um banheiro. Enchia de 
leitoa assada, galinha assada, de tudo que era bom tinha... E... era pra dar de 
comer a todo mundo que chegava, começava dando comida às onze horas e 
ia terminar às oito da noite... Dando comida ao povo.

O relato de frei Martinho de Nantes (1979, p. 15) sobre uma festa religiosa na aldeia 

de Uracapá fundamenta o depoimento acima. (Dona Isaura. 2008), 

[...] os homens separavam uma lavoura especial para acudir às despesas da 
festa, a saber, de mandioca, feijão e milho [...] o que não se consome no dia 
da festa é vendido aos portugueses para comprar ferramentas. [...] faz-se uma 
refeição ou banquete em que tomam parte todos os que estão presentes e 
para isso amontoam caças ou matam carneiros e cabras, algumas vezes um 
boi. Tudo isso se divide muito bem, ocupando um grande numero de oficiais 
incumbidos dessa tarefa; de sorte que conquanto venham em grande número 
das outras aldeias [...] há muita ordem e todos saem contentes e até mesmo 
os membros das outras aldeias são muito bem tratados [...].

O tempo que separa os dois relatos entre si também os separa da atualidade e das 

práticas mais recentes. A questão econômica é um empecilho para a realização do banquete da 



festa; não se tem mais as facilidades de produzir e adquirir alimentos, as pessoas não mais se 

demoram na comunidade após a festa, as distâncias se encurtaram com a modernização das 

estradas e dos meios de transportes, favorecendo que as pessoas regressem aos seus lares em 

outras localidades sem necessidade de demorar-se em casa de amigos e parentes.

A maioria das famílias das senhoras Maria José, Gilsa Bezerra, Gisélia e Eulina é de 

religião católica, exceto Dona Gilsa, de ascendência protestante. Os ensinamentos religiosos 

de  Dona  Maria  José  e  Dona  Gilsa,  eram  transmitidos  pelo  pai,  elas  relatam  que  eles 

freqüentavam a igreja e em casa reforçavam o evangelho exposto pelo padre ou pelo pastor 

durante as atividades da Missa ou do Culto.  As famílias  que moravam mais distante,  em 

fazendas, como a de D. Maria José, se organizavam para participar dos eventos religiosos, 

juntando os filhos e vizinhos para que juntos pudessem se deslocar para a igreja do Povoado 

de Missão; as que residiam nas proximidades também se preparavam, pois os eventos eram 

esporádicos, não havendo encontros religiosos com freqüência.

Nesse grupo aconteceu o ponto mais alto da extração e comercialização do ouricuri, 

e as famílias do Sahy tinham boa parte da sua economia fortalecida por essa atividade agrícola 

que, além de prover alimentos e vestuário, era agregadora de fazeres e saberes culturais, como 

as  brincadeiras  e  a  contação  de  histórias,  e  tinha  na  época  da  festa  da  Padroeira  uma 

importante colaboração, pois, era a sua comercialização que possibilitava a muitas famílias 

parte dos recursos necessários aos preparativos da festa. A participação das famílias na festa 

da Padroeira era motivo de muito trabalho para todos, na expectativa de que esse dia fosse de 

muita alegria e fé: “Ah, esse tempo todo mundo trabalhava o ano inteiro para comprar aquelas 

roupas... e vinha todo mundo bem arrumadinho... o pessoal tinha muita fé, muita fé mesmo.” 

(Eulina, 2008).

O desaparecimento do ouricuri do meio natural e sócio econômico, aliado à mudança 

de  religião  das  famílias  contemporâneas  de  Missão  do  Sahy,  é  causa  provável  do 

abrandamento da socialização e transmissão de saberes, o que se reflete na formação religiosa 

das novas gerações, e isso podemos perceber na fala de Dona Eulina, atual zeladora da igreja, 



quando  comenta  a  sua  insatisfação  com os  rumos  tomados  pelas  pessoas  e  pelos  novos 

tempos:

[...] é muito diferente porque naquela época, o pessoal... Assim dizendo... A 
Missão tinha mais gente católico, a participação era maior, a colaboração 
era maior e o respeito também era muito mais do que hoje. Porque hoje em 
dia dividiu... Tem bastante evangélicos e o pessoal de hoje a maioria vive 
em cima do muro, nem são evangélicos e nem são católicos.

Provavelmente, com o falecimento das pessoas mais velhas a tradição religiosa foi se 

retraindo, favorecendo o aparecimento de outras crenças, como o candomblé, manifestação 

religiosa que aparece em um dos relatos de uma entrevistada da terceira geração, que afirma 

que não existia uma religião fixa em sua casa e que durante um tempo a religião que eles 

freqüentavam era essa, e este é um caso em que os filhos menores ficavam aos cuidados dos 

irmãos mais velhos que, por sua vez, não tinham a tradição religiosa fortalecida a ponto de 

direcionar os pequenos para os ensinamentos da Igreja Católica.

As entrevistadas do terceiro grupo vêem os ensinamentos da Igreja hoje como uma 

orientação que é dada para os dois sexos, sem as exigências do passado, em que as meninas 

deveriam estar sempre longe dos meninos; elas afirmam que a participação da mulher  na 

Igreja é ainda muito grande, seja no coral seja na organização das festas, e notam a ausência 

dos homens nessas atividades hoje. “Eu acho que a maioria é as mulheres que participa... Os 

homens são bem... Uma história assim: as mulheres que arrumam a igreja, as mulheres que 

enfeitam a igreja e  os homens são um pouco afastados.”  (Saniuma,  2008). Esta situação, 

pontuada  por  Saniuma,  sobre  os  homens  de  hoje   mostra  que  houve  uma  mudança  de 

comportamento dos homens de gerações anteriores, a exemplo do pai de Dona Maria José, 

depoente  do  segundo  grupo;  além de  freqüentar  as  atividades  religiosas,  ele  solicitava  a 

celebração  de  missas  na  Grota  onde  residiam,  para  os  parentes  falecidos  e  estimulava  o 

circulo de orações na família e na vizinhança com a oração do terço e a realização de novenas 

mesmo  fora  de  época,  e  no  final  das  atividades,  chegando  em casa,  ainda  reforçava  os 



ensinamentos, estimulando na família outras práticas da Igreja Católica.

os três grupos de entrevistadas o que mais chama atenção quanto à religiosidade é 

que as mulheres em todos os tempos foram e continuam sendo a maioria na condução das 

atividades religiosas, porém com um desejo jamais realizado: “O direito de ir na frente e fazer 

leitura...  E  fazer  celebração.  Simplesmente  só  pra  cantar.”  (Eulina,  2008).  Mas  esse  ano 

alguns sinais de mudança aconteceram na festa:  observou-se que a zeladora participou da 

liturgia, determinou-se publicamente que o andor da Santa fosse conduzido pelas mulheres, 

evitando-se a disputa tácita que acontece entre os políticos da região durante as festas dos 

povoados e distritos, posto que se tem na condução pública do andor um sinal de popularidade 

(ainda mais se levarmos em conta que este período quadrianualmente precede de perto as 

eleições municipais, de modo que os festejos são largamente cortejados pelos candidatos). Em 

agosto de 2008, durante todo o tempo da procissão,  a zeladora Dona Eulina conduziu os 

devotos pelas ruas do povoado, entoando cânticos e orações e, ao chegar à igreja, ajudou o 

pároco na celebração da Missa de encerramento dos festejos de Nossa Senhora das Neves, 

com a participação do Coral Nossa Senhora das Neves, formado por homens e mulheres de 

todas as idades e residentes na comunidade de Missão do Sahy.

A festa da Padroeira, para as mais jovens, resume-se aos festejos de rua, a chamada 

“festa profana”. Esta parte geralmente acontece em final de semana, depois da festa religiosa 

– separação considerada uma vitória da comunidade católica, que considerava a parte profana 

um transtorno para o povoado e sem sentido para a religiosidade. Para Saniuma (2008), a 

festa profana, que é chamada de “festa da padroeira”, não segue as orientações da Igreja: “eles 

dizem que é a festa da padroeira, só que nem sequer reza... é só festa de bloco....  são... Um 

final de semana que é sexta, sábado e domingo, aonde tem barracas e é aquela animação.” 

Para Maria das Neves (2008), a festa religiosa está num processo de readaptação, não tem 

mais a participação de antes, quando as pessoas aproveitavam a festa pra visitar os parentes e 

reverenciar a Santa; ainda segundo Maria das Neves, o que atualmente se valoriza mais é a 

festa de rua, ficando a parte religiosa 



[...] um pouco esquecida..., não é tão... Como era antes.  Hoje eles dão valor 
mais  a  festa  de  rua,  que  causa  transtornos  demais,  ai  a  gente...  a 
preocupação...  Porque nesse período... Antes o povo vinha pela questão do 
respeito, era o período que tinha pra visitar os conhecidos, a família... E hoje 
não; eles vêm com más intenções... Eles vêm... aproveita a festa, todo mundo 
ta na rua...   Que o barulho ta alto e aí vão pra roubar, pra fazer mal  aos 
outros... Pra se aproveitar mesmo!

O relato de Maria das Neves se distancia muito do que conta Dona Terezinha (2007) 

sobre a mesma festa, porém em tempos diferentes:

Muito boa, tinha leilão no sábado era.... as 10 horas da manhã;  nunca foi a 
tarde e nem a noite, tinha leilão no sábado, era tão bom! Vinha um gritador 
de leilão da Itinga, ali, de Antonio Gonçalves, ele fazia tanta graça, ai as 
pessoas davam penca de  banana maranhão, pencas de laranjas bem bonitas, 
duzias de ovos, frango assado, galinha viva... tudo davam, pra esse leilão de 
Nossa Senhora das Neves. D. laura sentada e ele  gritando o leilão: tantos 
milréis - era mil réis naquele tempo, tantos mil reis me já dão por uma penca 
de banana em louvor a Nossa Senhora das Neves? aí um dizia:  tanto... outro 
[dizia] tanto, aí ele chegava junto a D. laura e perguntava: entrego D. laura? 
e ela dizia: entregue, pode entregar! Aí ele entregava e ficavam tocando, 
tinha  uma  sanfona  tocando  ainda...  na  hora  de  entregar,   era  um toque 
danado  e  nós  sentava  o  pé  por  trás  da  igreja  dançando...aí  até  quando 
realizava. Aquele dinheirinho alí era pra ajudar também né? Sei que no dia 
da missa não fazia vergonha, o pessoal vinha de Bonfim, muita gente, esses 
mais  velhos  que já  morreu  também, cansavam de vir  pra  missa  aqui  da 
padroeira.

Este  relato  de  Dona  Terezinha  reconstrói  um  acontecimento  do  passado, 

fundamentado em suas experiencias, o que possibilita estabelecer uma comparação com a 

festa na atualidade. Para que se reconstrua um acontecimento é preciso que tenhamos na 

memória dados e noções comuns sobre o fato, além de estarmos ou sermos parte do mesmo 

grupo e da mesma sociedade. (HALBWACHS, 2006, p. 39). Frei Martinho de Nantes (1979), 

relatando as festas dos nativos em homenagem aos deuses, considera-as pagãs, pois estão fora 

dos padrões considerados civilizados e distantes dos preceitos religiosos vividos por ele em 



suas experiências. Também os vários discursos das mulheres sobre a realização da festa da 

Padroeira são resultado da concretização da memória coletiva que cada uma delas incorporou 

às suas percepções, aliando informações do grupo a que pertencem, da vida presente e de 

outros grupos com os quais interagiram.

As festas pagãs dos nativos foram se modificando, absorvendo elementos da cultura 

dos  evangelizadores;  da  mesma  maneira  a  festa  de  Nossa  Senhora  das  Neves  foi  sendo 

modificada, adquirindo e perdendo alguns elementos, como relata Dona Terezinha sobre a 

figura do leiloeiro (personagem muito comum nas festas religiosas da região), as quermesses 

e as apresentações de grupos de danças, que foram desaparecendo, dando lugar à assimilação 

de novos elementos da atualidade, como o som eletrônico das bandas musicais, as barracas de 

comercialização de bebidas e alimentos, os blocos carnavalescos e um fluxo bem maior de 

pessoas a estas comemorações com o objetivo apenas de divertir-se, além do recrudescimento 

de problemas de segurança, como os roubos, brigas, prostituição e consumo de drogas lícitas 

e ilícitas.



5.3. Sexta-feira da paixão: a romaria ao Monte Thabor

Outro  momento  de  grande  significado  religioso  para  o  povoado  são  as 

comemorações da Páscoa, que têm seu ponto culminante na Sexta-Feira da Paixão, na subida 

ao monte Thabor pelos fiéis que se deslocam de cidades circunvizinhas para fazerem as suas 

penitências. Lourenço Silva (1906, p. 49) tratou essa manifestação religiosa como “objetos de 

curiosidade”, e assim a descreveu: 

Merece um logar aqui a capella do Monte Thabor, objecto de grande romaria 
nos  dias  da  semana  santa,  máxime  na  sexta-feira  da  paixão,  quando  da 
cidade e mais logares circunvizinhos affluem grossas correntes de pessoas de 
ambos  os  sexos,  na  maioria  simples  dilettanti,  sem  nenhum  espírito 
religioso.

Figura 29 - Monte Thabor
Fonte: Acervo de Marcos Cesário



E continua,  falando sobre a dificuldade da subida como também os motivos que 

levam alguns ao sacrifício:

A  ascenção  ao  monte,  em  cujo  ponto  culminante  está  a  capella,  é 
penosissima por ser muito extensa e íngreme a jornada, circumstancia que, 
em logar de diminuir a affluencia de visitantes, muito ao contrario, faz com 
que lá compareçam no dia da paixão cerca de duas mil pessoas, muitas das 
quaes esperam receber,  em paga d’aquelle sacrifício,  algumas dezenas de 
indulgências. (SILVA, 1906, p. 49).

Segundo frei Venâncio Willeke O.F.M. (1974), a Páscoa era uma das comemorações 

mais apreciadas pelos nativos, “e toda semana santa faziam penitências”, numa prática cuja 

herança está bem viva entre as remanescentes de Missão do Sahy, para as quais a Quaresma é 

tempo de preces e veneração, pois “a semana santa era um período que exigia muito respeito”: 

Naquele tempo, a gente subia [o monte] tudo tranquilo, as mulheres velhas, 
com as toalhas no ombro, outras com os panos amarrados na cabeça, era... 
Sinha Jenuária... olha quem já morreu: minha mãe, tia Oliva, a finada Zabel, 
a finada Luzia de Antonio, Delzuita, Nenem de Arnaldo, a finada Clara, só 
as que eu tô me lembrando, tudo já morreram e eram tudo rezadeiras da 
sexta  -feira  santa  no  caminho  do  monte,  pois  é...  [...].  (Dona  Terezinha, 
2007)

Além das penitências, algumas curiosidades relatadas pelas entrevistadas faziam parte 

das atividades da semana santa, em especial da sexta-feira da Paixão; umas comuns, como 

neste  relato  de  Dona  Eulina  (2008):  “[...]  quando chegava  a  semana  santa  a  tradição  do 

pessoal, dos mais velhos [os homens] era ... todo caminho de roça era roçado... [...]”, outras 

aparentemente ingênuas, mais carregadas de simbolismo, como a descrita por Dona Terezinha 

(2007):

[...] na semana santa, elas tinham a maior reverencia, minha mãe chamava 
Maria, então ela não pintiava o cabelo na sexta-feria santa, ela pintiava na 



quinta-feira  a noite,  ela  não varria  a casa,  se  varresse é porque as vezes 
sujava  muito  de  casca  de  laranja,  de  melancia,  elas  varriam  mais  não 
pegavam o lixo, deixava aquele lixinho lá pra pegar sábado da aleluia.

Neste relato,  as mulheres  suspendiam os afazeres domésticos e o cuidado com o 

corpo, como se fosse uma autopunição da carne, mais amena que o flagelo porém com o 

mesmo teor de culpa e purificação dos pecados. Redobrava-se da mãe da entrevistada em 

virtude  de  chamar-se  Maria,  o  nome  da  mãe  de  Jesus,  à  qual  a  “[...]  A  Igreja  Católica 

associava a figura da mulher santa, feita à imagem [...] da pureza de corpo e espírito [...].” 

(ALMEIDA, 2007, p. 69).

Atualmente o fluxo de pessoas ao monte  Thabor  vem diminuindo,  e é  certo que 

alguns  fatores  relevantes  como  o  poder  homogeneizador  e  dissolvente  da  mundialização 

cultural, a perda de crenças religiosas tradicionais por parte de muitos ou o aparecimento de 

outras instituições religiosas vão contribuindo para o enfraquecimento dessa manifestação; o 

que provavelmente justifica o depoimento de Dona Eulina (2008):

As festas da semana santa era com muito respeito, muito respeito mesmo, 
rezava os quarenta  dias  de  quaresma,  todos os dias  rezavam na igreja,  e 
quando chegava a semana santa a tradição do pessoal,  dos mais  velhos... 
todo caminho de roça era roçado, o caminho do monte... do monte Tabor que 
todo mundo chamava de Santa Cruz, todo mundo subia e descia rezando 
com o maior respeito... que esse respeito hoje não exite mais! Talvez seja 
essa mudança de religião... ou talvez tanto direito que as pessoas acham que 
tem... As imagens [da capelinha do monte] já mudaram e por sinal hoje a 
capelinha  do monte  está  completamente  destiorada  e algumas imagens já 
sumiram... que a gente não sabe o rumo que elas tomaram...

Ainda fazendo parte das comemorações da Semana Santa, era comum a aparição dos 

“penitentes”,  um  grupo  de  pessoas  que,  saindo  em  procissão,  ia  ao  cemitério  e,  lá 

chegando,em meio aos cânticos e orações, procediam a autoflagelações.  Segundo uma das 

antigas moradoras, essa atividade da Sexta-Feira da Paixão não é mais realizada de forma 

natural,  espontânea,  mas  somente  como  uma  representação,  com crianças  relembrando  a 



manifestação: “Aqui não tem mais os penitentes... só se faz a imitação... porque foi proibido 

num foi cumade? os padres proibiro.” (Dona Adalgisa, 2008).

Em outro depoimento, a moradora revela o medo que sentia quando via a procissão 

dos penitentes:

Eu me lembro que eu era menina ia pa igreja com minha mãe na quaresma a 
gente rezava sete  semana,  [...]  e  aí  eles la  iam, mas eu era menina,  num 
olhava  bem  não  que  eu  tinha  medo,  agarrava  na  saia  da  minha  mãe 
chorando..ainda  me  lembro:  mãe  oi  os  piniteque,  eu  chamava  era  os 
piniteque..fique  aí  eles  num  faz  nada  não....aí  passava  no 
escuro..apagavatudo quanto era de luz ficava só uma  vela...acesa... (Dona 
Terezinha, 2007).

A  passagem  dos  penitentes  era  marcada  pelos  cânticos  e  o  toque  abafado  das 

matracas,22,  criando  um cenário  de  tristeza  profunda  ao  mesmo tempo em que  remetia  a 

22 Uma  matraca é um instrumento musical  e sinalizador  constituído geralmente  de madeira onde existe  um 
pedaço de ferro curvilíneo que quando sacodido produz som.  É usada no Brasil,  em pequenas  cidades por 
vendedores e também pela Igreja Católica na quaresma para anunciar uma procissão. O instrumento substitui os 
sinos na Semana Santa. http://pt.wikipedia.org/wiki/Matraca. Acesso 17 jun. 2009.

Figura 30 - Entrada do Cemitério
Fonte: Acervo de Paulo B. Machado

http://pt.wikipedia.org/wiki/Matraca


lembranças da morte, deixando principalmente nas crianças a marca do medo. 

Vem, vem pecadô
onde é que te escondes?
Que o Senhor te chama
E tu não lhe responde.
Chora, pecador,
Aos pés de Jesus,
Que por ti morreu
Lá no alto da cruz.

Chega, pecador
Chega arrependido
Aos pés do teu Deus
Que tens ofendido.

Invoca Maria,
Pobre pecador
Ela é mãe da vida
E mãe do Redentor

Os participantes desse culto cobriam o corpo com roupas semelhantes às mortalhas 

que vestiam os corpos de pessoas mortas, além de se reunirem nos cemitérios e no cruzeiro 

para oferecer orações e cânticos às almas num ritual que incluíam a prática do autoflagelo: 

usando um chicote com pequenos pedaços de lamina amarrados nas pontas das tiras de couro, 

o penitente desfere contra o próprio corpo algumas chibatadas, fazendo pequenos cortes no 

corpo, deixando as mortalhas manchadas com sangue; este ato é realizado como punição dos 

pecados e garantia de vida eterna.  

O que para Dona Isaura (2008) não passava de um ato de ignorância.

[...] sexta-feira da paixão, a procissão na rua era tão bonita... enchia essa rua 
de gente sexta-feira da paixão, hoje é a mesma coisa,  mais não tem mais o 
pessoal que tinha não.....
 aqueles homens meia noite se cortando de navalha, af... não sei de que era 
aquilo não, a gente abria a porta  e eles estavam tudo lavados de sangue... 
(pausa) oh devoção triste não é? [a senhora tinha medo?]  tinha muito medo 
porque eles tava com aquelas vestimenta comprida, a gente ficava assim na 
janela olhando, abria a porta um pouquinho e ficava olhando eles rezando e 



se  (faz  o  gesto  do  chicote  nas  costas)  ...  Ave  Maria!  oh  meu  Deus! 
misericórdia! hoje tem a procissão... mais eles não ficam se cortando não, 
acabou esse negocio de se cortarem... não ....isso era ignorância!

As colocações feitas por D. Terezinha e D. Adalgisa quanto às proibições desse ritual 

por parte dos padres insinuam que poderia haver resistência – e, com ela, a preservação dessa 

pratica religiosa – se na comunidade existissem pessoas com coragem suficiente para realizar 

esse  ato  em  toda  a  sua  forma  original.  Mas  seria  mesmo  questão  de  coragem?  Ou  a 

dessignificação dessa prática teria afastado a população de tais ritos de penitencia? Implícito a 

tal questionamento talvez possamos inserir a prova de valentia à qual se refere Willeke (1974, 

p. 64), que denuncia um mal-entendido: “[...]  a flagelação, introduzida pelos franciscanos, 

menos uma prática de mortificação do que uma prova de valentia,  e isso, de certo,  sob a 

impressão dos ritos pagãos da tradicional iniciação”; na realização deste ritual, os indígenas 

aderiam ao flagelo não como uma prática de penitência mas por se assemelhar a um ato de 

valentia demonstrada durante os rituais indígenas ancestrais de iniciação.

Frei  Vicente  Salvador  (2009,  p.  242)  cita  o  flagelo  como  uma  prática  de 

disciplinamento durante a Semana Santa na quinta-feira, quando se comemorava o Dia das 

Endoenças, em que se “disciplinavam” adultos e crianças, como relata neste diálogo com um 

catequizado que havia chegado após os eventos da Semana Santa:

[...]  então  ali  presidia  dizendo  “como havia  de  haver  no  mundo  que se 
disciplinassem até os meninos, e ele sendo tão grande valente (como de fato 
era) ficasse com seu sangue no corpo sem derramar? respondi-lhe eu que 
todas  as  coisas  tinham  seu  tempo,  e  que  nas  Endoenças,  se  haviam 
disciplinados em memória  dos açoites que Cristo Nosso Senhor por nós 
havia padecido [...] dizendo que ficaria desonrado e tido por fraco, que foi 
necessário dizer-lhe fizesse o que quisesse. Logo se foi açoutar rijamente 
por toda a aldeia, derramando tanto sangue das suas costas quanto os outros 
estavam por festa [...].

Nesta citação encontramos duas evidências: a afirmação do sentimento de valentia 

perante a aldeia e a afirmação do cristianismo através da memória, quando, ao lembrar do 



sofrimento do Cristo,  os fiéis estabelecem um compromisso de renovação da fé.  De todo 

modo, observa-se como se dava a assimilação de práticas religiosas, aproveitando-se de um 

sentimento naturalmente cultivado pelos membros da aldeia. Para os cronistas, os momentos 

de  comemorações  e  festas  eram especialmente  concorridos  e  demonstravam os  sinais  de 

grande adesão.

5.5 As Comemorações do Natal: o Reisado e os festejos de final de ano

Os festejos de final de ano para a comunidade de Missão do Sahy são também um 

momento especial, é tempo de família reunida, do retorno dos filhos que residem em outros 

lugares  e  que aproveitam essa  época para rever  os pais,  irmãos e  parentes próximos.  No 

passado as casas eram enfeitadas com “as lapinhas”, denominação dada para os presépios 

natalinos armados na sala-de-visitas  das casas;  a  cada ano essas  lapinhas ganhavam mais 

elementos decorativos, miniaturas de animais, de plantas, casarios, lagoas, e iam crescendo 

em tamanho;  na  noite  de  natal,  as  portas  e  janelas  eram abertas  e  os  presépios  ficavam 

expostos à visitação publica, em especial as crianças, a quem se destinava a maioria deles.

Figura 31 - Festa de Reis
Fonte: Acervo de Maria Glória da Paz



A Igreja também comemora  o nascimento  de Cristo  com rituais  festivos como a 

Missa  do Galo,  que é  uma celebração realizada à  meia-noite do dia 24 de dezembro em 

homenagem ao menino Jesus. Esta missa é celebrada na igreja matriz da cidade de Senhor do 

Bonfim e é uma manifestação muito concorrida. O depoimento de D. Adalgisa (2008) traduz 

o significado dessa festa para as moças do seu tempo: 

Quando era noite de Natal, era uma festa danada pra nóis, No Natal a gente 
comprava roupa nova,  sandália nova,  trabalhava o méis  todo,  o ano todo 
catando  café  na  grota,  pa  se  vestir  no  natal,  aí  a  gente  saia  daqui  [do 
povoado] e quando era u’as nove hora da noite saia aquele bando de gente ia 
tudo a pé pa assisti a missa do galo...no Bonfim.

Segundo depoimento das mulheres mais idosas, quando chegavam da Missa elas se 

reuniam na praça e cantavam roda; quando o dia amanhecia,  elas  retomavam os afazeres 

domésticos, que se iniciavam pela busca de água no rio para o preparo dos alimentos e outros 

cuidados da casa: “Aí depois pegava a latra e ia po rio buscá agua...”.   

O Reisado ainda acontece no dia 6  de janeiro,  em homenagem aos Reis  Magos. 

Segundo as depoentes, era uma festa muito concorrida, havia sanfoneiros e bandas de pífanos 

e dançava-se a noite toda. Hoje, elas se sentem cansadas e lamentam que as mais novas não 

valorizam a tradição; dessa forma, o reisado somente é realizado para festejar o aniversário de 

uma moradora que exige essa manifestação em sua casa e com ela a presença das antigas 

puxadoras dos cânticos. 

Na  microrregião  de  Senhor  do  Bonfim  o  Reisado  incorpora  várias  formas, 

assimilando  elementos  culturais  de  cada  localidade,  produzindo  movimentos  e  cânticos 

diferenciados,  como  aponta  o  levantamento  cultural  realizado  pelos  alunos  do  Curso  de 

Pedagogia da UNEB, no final do primeiro semestre de 1999: 

  Ô de casa, ô de fora

Maria vai ver quem é



São os cantador de reis,
Quem mandou foi São José. (bis)

Vinte e cinco de dezembro
Não se dorme em colchão,
Deus menino foi nascido,
Nas folhas secas do chão (bis)

Santo reis já vai embora,
Na estrada de Belém.
Quem tiver saudade dele,
Só para o ano que vêm. (bis)

Em Missão do Sahy, segundo as depoentes, os integrantes chegam à porta de alguma 

residência e cantam pedindo licença para entrar; como os donos da casa já estão avisados da 

passagem do  reis,  preparam mesa  com comida  e  bebida  para  os  cantadores,  tocadores  e 

acompanhantes, o que termina em uma grande festa onde todos dançam e cantam louvando 

aos três Reis Magos.

5.4 Os enterros: as sentinelas e seus contornos

Quando  morre  alguém  no  Povoado  de  Missão  do  Sahy,  a  zeladora  avisa  a 

comunidade  através  do  serviço  de  alto-falantes  da  igreja;  parentes  e  amigos  vão  até  a 

residência da pessoa que morreu e passam o tempo que antecede o enterro ao lado do corpo, 

executando  cânticos  e  orações.  Essa  prática  religiosa  é  chamada  de  sentinela.  Para  os 

moradores mais antigos, as sentinelas eram  muito mais concorridas, provavelmente devido à 

entoação, nelas, das  incelenças23, tipo de ritual que acabou proibido pelos padres; algumas 

23 Prática do catolicismo popular relativamente freqüente  no interior do Nordeste de modo especial, é a das 
incelências. As incelências, também chamadas de excelências ou incelenças, são cantos entoados à cabeceira dos 
moribundos ou dos mortos. Uma espécie de ritual de velório, com benditos e  frases rimadas. São práticas que 
escapam  da  ortodoxia  cristã.  Gonçalves  Fernandes  diz  que  "as  excelências  são  cantadas  ao  pé  do  morto, 
enquanto os benditos são cantados à sua cabeça". Getúlio César diz que a excelença facilita a entrada no céu, 
sendo as frases rimadas sempre em número de 1 a 12, quando se trata de adulto, e, de 1 até 9, quando é criança. 
http://www.jangadabrasil.com.br/novembro27/cn27110a.htm Acesso 17 jul. 2007.

http://www.jangadabrasil.com.br/novembro27/cn27110a.htm


senhoras, entre elas Dona Terezinha e Dona Adalgisa, acreditam que tal proibição aconteceu 

em virtude do grande número de pessoas que se emocionavam a ponto de terem problemas de 

saúde, causando transtornos aos familiares e aos participantes do ritual. Mas não dispomos de 

outros  depoimentos  ou documentação  sobre  esse  assunto,  e  os  padres  que atuaram como 

párocos desse  povoado já  são falecidos  e  os  que atualmente  são celebrantes  não tiveram 

acesso aqueles rituais banidos do cotidiano das pessoas que ali residem.

As  incelenças eram  orações  cantadas  por  uma  ou  duas  pessoas  que  faziam  a 

“encomenda” do corpo defunto; em Missão do Sahy,  nas antigas sentinelas,  vários desses 

cânticos  eram  entoados,  destacando-se  um  deles,  que  constituía  num  diálogo  entre  os 

rezadores e a pessoa falecida, como mostra o canto de D. Terezinha e D. Dalva:

Uma incelença, da vilgença pra vitóra
Amanhã muito cedinho
Vosso fio vai simbora!
Ele vai simbora de todo seu coração,

E o morto, ao se despedir dos amigos e familiares, vai dizendo:

Adeus, povo todo!
Adeus meus irmão!

Dentre  as  orações  mais  praticadas  está  o  Rosário  de  Maria  que,  segundo  D. 

Terezinha, tem três terços e quinze mistérios, que são falados e cantados quinze vezes por 

todas as pessoas presentes na casa do falecido:

Tenho um rozaro, pa nele eu rezá,
Mas Nossa Senhora quando eu lá chegar
Mas Nossa senhora quando eu lá chegar.

Os rituais  fúnebres são atividades realizadas para encomendar a  alma de pessoas 

falecidas e consideradas evangelizadas, instruídas na fé cristã. “Neste sentido convém notar 



que a Igreja católica zela cuidadosamente para que os atos litúrgicos não sejam desfigurados 

nem aditados com enxertos de orações, frases, exclamações ou explicações.” (PAZ; PAIVA, 

2008). Esse cuidado com os cultos religiosos e o rigor da Igreja para com os seus elementos 

litúrgicos podem se constituir nos  motivos que levaram os padres a proibir os cânticos das 

incelenças e benditos durante as celebrações fúnebres, com isso contribuído para que esses 

elementos desaparecessem do cotidiano das pessoas residentes em Missão do Sahy.

As entrevistadas relatam alguns rituais fúnebres, ressaltando que havia dois tipos de 

enterros: os mais pobres, que eram enterrados em rede, e os que vinham da Serra do Gado 

Bravo e os que possuíam uma situação econômica mais favorável, os quais se permitiam a 

aquisição de enxoval mortuário e ornamentos constituídos de caixão, mortalha, flores e velas. 

Alguns enterros foram assim descritos:

No tempo das pessoas mais fracas, que toda vida a gente sabe que teve, e o 
pessoal  daquele  tempo  era  muito  fraco,  tinha  uma  mulher  aqui,  ela  já 
morreu, ela era minha prima, comadre Dora,  foi passar uns dias na casa de 
um padrinho dela ali na grota na Varzinha, e a estrada que vinha do Mocó da 
Barroca, passava na frente da casa;  na seca de 32, disse que o sol foi seis 
meses de sol, ela disse:  quando era tantas horas ninguém dormia, com o 
povo passando na estrada com os defuntos...  defunto em rede,  tabua,  era 
como o povo carregava, dois homes na frente pegado aqui num pau, aqui no 
ombro [mostrando através de gestos como colocavam a rede no ombro] e 
dois homes atrás carregando esse defunto, da barroca – a barroca fica aqui 
por detrás  dessa serra-  do Gado Bravo,  a comade Dora disse  que eles já 
vinham gritando de longe:  socorro irimãos das almas! Pedino socorro,  ai 
disse que o padrinho dela saia vestindo as calças a camisa e aí abria a porta 
e ia encontrar.  (Dona Terezinha, 2007).

Dona Terezinha, desafiada a evocar lembranças dos rituais religiosos dos enterros, 

retira da memória lembranças de acontecimentos  que não foram vividos por ela,  mas que 

trazem testemunhos de outras pessoas já falecidas, para trazer à luz costumes antigos que 

trazem lembranças de muito sofrimento para os homens sertanejos, alguns dos quais ainda se 

lembram da penúria que marcou a seca de 1932. Desde os quinhentos os cronistas, a exemplo 



do Frei Vicente de Salvador e de Fernão Cardim, já relatavam os efeitos da seca entre os 

indígenas  do  Nordeste:  “Os  indígenas,  foragidos  pelas  secas,  reuniram-se  em numerosos 

grupos  e  avançaram  sobre  as  fazendas  das  ribeiras,  destruindo  tudo  [...]”;  depois,  em 

“1776/1778 - Uma das mais agravantes, pela falta de chuva e por coincidir com um surto de 

varíola, iniciado no ano anterior e que se prolongaria até 1778, provocando um alto índice de 

mortalidade.  Quase  todo  o  gado  bovino  ficou  perdido  na  caatinga.  A  Corte  Portuguesa 

determinou  que  os  flagelados  fossem reunidos  em povoações  de  mais  de  500 fogos,  nas 

margens dos rios, repartindo-se entre elas as terras adjacentes.”24 Mesmo sem ter vivido o 

tempo da seca e do seu morticínio, Dona Terezinha (2007), utiliza o que escutou das histórias 

dos  mais  velhos  para  recompor  num  tempo  presente  as  histórias  e  os  costumes  da  sua 

comunidade: “[...] a pobreza era grande, enterrava em tábua ou em rede”; e insere elementos 

novos, como a  doação de caixões pelo poder público: “Agora de certo tempo pra cá, quando 

ficou entrando prefeitos pra cidade,  aí começaram a dar uns caixãozinho da prefeitura [...]”, e 

completa enaltecendo o gestor: “Agora não, agora os [caixões] que o Carlinhos dá não faz 

vergonha a ninguém, pois é!”

Assim como Dona Terezinha, as outras mulheres mais velhas também destacaram os 

enterros da Grota como aqueles mais marcantes, associados a súplicas de “socorro, irmãos  

das  almas!”, ouvidas  nas  ladeiras  e  encostas  da  Serra  do  Gado  Bravo.  Em  outros 

depoimentos,  observamos que raramente havia presença de padres nas celebrações fúnebres, 

o que somente acontecia em ocasiões especiais, quando o falecido tinha alguma influência, 

quando era levado para a igreja, onde se celebrava missa e encomenda de corpo.

Os enterros além de serem tristes por se tratarem de perda de familiares e amigos, 

tinham também as suas curiosidades, como relata Dona Isaura (2008):

Os  enterros?  Os  enterros  ia  de  caixão...  ia  bem  acompanhado..(pausa) 
[cantavam?]  cantava,  minha  mãe  contava  que  ela  foi...  foi  pra  uma... 

24 Por que atuar no Sertão Nordestino? 
http://www.amigosdobem.org/novo/texto/index.php?id_texto=7&id_cat_texto=  1   Acessado em 19/07/2009

http://www.amigosdobem.org/novo/texto/index.php?id_texto=7&id_cat_texto=1


sintinela,  era  uma  sexta-feira  da  paixão...  ou  foi  uma  pessoa  que 
morreu...[pensou um pouco]..foi uma criatura morreu e ela foi pra sintinela, 
e o povo tudo rezando... tudo rezando e ele ali no caixão... e quando menos 
esperou, ele levantou do caixão...  (risos) Ave Maria!...  (risos),  foi mulher 
umas  por  cima  das  outras...(risos)  correndo...  (risos)  quando  passou  uns 
dias... ele era... esse home... que disse que tinha morrido, era compadre da 
minha mãe, aí minha mãe falou assim: mais cumpadre, mais o que foi isso? 
onde você foi? Ele disse: cumadre, tem gente que ta vivo lá, já não ta mais 
aqui,  ta pra la... Esse povo que não presta, Esse povo errado, eu já vi gente 
lá...[então ele foi e voltou?] foi e voltou, viveu de novo... conversou mais 
mãe... e depois de um ano morreu, morreu de verdade... (risos).

Segundo Frei Martinho de Nantes, os cariri acreditavam que a razão da morte era 

feitiçaria,  atribuindo  a  não-cura  da  doença  à  presença  de  pessoas  com poderes  místicos, 

chegando muitas vezes a assassinar pessoas responsabilizadas pela morte do ente querido; e a 

inserção do sacramento da extrema-unção nos costumes dos nativos possibilitou uma nova 

crença na cura das dores do desenlace, as pessoas morriam mais tranquilas, “[...] o sacramento 

da extrema-unção conferiu a muitos, com a saúde da alma, a do corpo também, e fortificou e 

consolou os que morriam.” (NANTES, 1979, p. 13-14).

Em vários casos narrados por Frei Martinho de Nantes, as mulheres são os exemplos 

de assimilação das leis e dos ensinamentos cristãos; são criaturas que no leito de morte, após 

receberem  o  sacramento  da  extrema-unção  ganhavam  novo  folego  de  vida,  como  nesse 

episódio por ele narrado:

Uma pobre índia, de outra nação, que estava ,havia pouco, com os cariris e 
que  entendia  a  sua  linguagem e  que,  estando  doente  havia  tres  meses, 
tornara-se tão magra, que parecia um esqueleto, [...] estava grávida de cinco 
meses,  sem que  ninguém o  percebesse,  exceto  o  marido  [...]  Uma  vez 
passando diante  da   sua casa,senti  um desejo subito  de vê-la,  entrei  e  a 
encontrei  em  perigo  extremo  [...]  fui  batizá-la  creditando  que  não 
atravessaria  a noite.  [...]  no dia  seguinte  ao dizer  a missa,  terminando o 
último evangelho, puxaram-se pela casula e me disseram que a doente havia 
parido uma menina [e que estava ali para ser batizada] [...] com receio de 
que morresse antes do batismo. [...] A igreja estava cheia de índios que não 
podiam deixar de manifestar a sua admiração [...] após receberem o sal do 
batismo  ambas  faleceram  e  foram  enterradas  no  mesmo  túmulo  [...]. 
(NANTES, 1989, p. 13).



Nada mais convincente do que um exemplo desses, entre outros, com moribundas em 

ânsia  de  morte  que  tornavam-se  profundamente  tranquilas,  transmitindo  aos  presentes  os 

beneficios dos sacramentos religiosos, eram as figuras femininas as que mais davam exemplos 

dos efeitos maravilhosos de obediência e docilidade.

Observa-se uma participação feminina efetiva no zelo pelas coisas da Igreja e pelos 

elementos da fé,  são elas que disseminam e preservam as práticas  religiosas que,  mesmo 

sofrendo  um  embaçamento  pelos  meios  de  comunicação  frente  a  outros  elementos 

culturalmente  assimilados,  seguem  fortalecidos  e  têm resistido  ao  longo  do  tempo.  Sem 

dúvida, a mulher, por todo processo educativo recebido e pautado nas ideias religiosas tanto 

do  catolicismo  quanto  do  protestantismo,  é  ainda  a  memória  viva  da  Igreja  no  seio  das 

comunidades, uma prova da sua importância para a conservação dos preceitos de qualquer 

facção religiosa, assim como o mostra Almeida (2007, p. 21):

Pela via educacional e religiosa, edificavam-se  modos de vida,valores éticos 
e morais, hábitos e costumes. Nestes, a contribuição feminina era valorosa, 
pois as mulheres, de acordo com os princípios protestantes norte-americanos, 
seriam as mais indicadas para educar e instruir de acordo com os ditames da 
fé  e  da  moral.  Nesse  mister,  que  envolvia  idéias  igualitárias  e  não 
diferenciadas quanto ao sexo, eram as mulheres as educadoras da infância, as 
conhecedoras do método e as principais defensoras da co-educação.

A  exemplificação  de  acontecimentos  ocorridos  no  período  da  colonização  e  a 

consideração de práticas comuns à Igreja em todos os tempos deixa à mostra a forma de 

contribuição dessa Instituição para o modelo feminino que ainda hoje sobrevive ao tempo e às 

aculturações decorrentes do processo civilizador. Os costumes religiosos ainda permanecem 

vivos nas práticas das pessoas de Missão do Sahy, mesmo que várias  informações sejam 

intensificadas e transmitidas por outras instituições.



 Mulheres do Sahy: práticas e costumes  

na escola

6.1 Filho de pobre, sabendo assinar o nome, tá bom!

Na Bahia,  entre 1832 a 1856, há registros,  em Pires de Almeida (2000:67-8), de 

escolas  nas localidades  das  Jacobinas – na região estudada,  onde existiam aldeamentos  e 

missões, a saber: Freguesia Velha (Campo Formoso), Geremoabo, Itapicuru de Cima (com 

uma aula de Latim), Jacobina (também fundação antiga, sem data precisa; uma aula Régia de 

Latim),  Mirandela, Monte Santo,  Morro do Chapéu, Pambu e Pombal e em Bonfim, uma 

escola mútua primária. A história da educação na comunidade de Missão do Sahy, remonta ao 

período colonial,  quando aconteceu a catequização missionária  dos indígenas,  reduzidos e 

aldeados nessa Missão Franciscana no território das Jacobinas, que, apesar de ser um dos mais 

antigos povoamentos da Bahia, ainda possui escassos registros sobre sua escolaridade oficial. 

Acreditar que o início da educação em Missão do Sahy teria nos padres jesuítas os 

seus precursores foi durante algum tempo usado como discurso. A partir do momento em que 

começamos a desvendar o universo da instalação da aldeia do Sahy é que vamos percebendo 

que, muito antes do que se tem registrado como primeira sala oficial, por volta de 1795 os 

padres franciscanos da Missão da Província de Santo Antonio (diretamente ligada a instalação 

da missão de  Nossa  Senhora das  Neves  do Sahy)  já  traziam como meta  a  instrução dos 

nativos aldeados e consideravam que a leitura e a escrita ajudariam no desenvolvimento de 

sua inteligência. Frei Venâncio Willeke (1979, p. 62), assim descreve um núcleo escolar nas 

aldeias:  “[...] Estreitava-se  o  contato  com as  famílias,  por  intermédio  dos  filhos  a  quem 

ministravam instrução gratuita.  As escolas faziam parte integrante da catequese.  O ensino 



visava tanto a instrução como a formação sólida, num ambiente cristão e isento dos costumes 

pagãos da casa paterna [...].” Além da instrução primária, eles ainda eram iniciados nas artes, 

“[...] aprendiam a  música  tanto  vocal  como instrumental,  chegando  em breve  a  executar 

cânticos sacros, ladainhas, missas etc.” Se a escola era parte principal da catequese, então 

Missão do Sahy tivera no convento dos franciscanos o seu primeiro núcleo de ensinamento, 

voltado para a educação religiosa, uma forma que se pode considerar alternativa de educar 

mesmo que não estivesse instalada nenhuma sala oficial de primeiras letras. Em um estudo de 

Chaim  (1983,  p.  189-225)  sobre  os  aldeamentos  de  Goiás  no  período  de  1749  a  1811, 

encontramos Informações referentes ao Regulamento das Povoações indianas do Pará e do 

Maranhão, instituído em 17 de agosto de 1758, em que consta detalhadamente as práticas de 

civilização.  Dentre  os artigos que tratam do processo civilizador,  o Artigo 7 determina o 

letramento daqueles que se interessarem: 

E como  esta  determinaçaõ  he  a  base  fundamental  da  Civilidade,  que  se 
pretende, haverá em todas as Povoações duas Escólas pûblicas, huma para os 
Meninos,na qual se lhes ensine a Doutrina Christãa, a ler, escrever, e contar 
na forma, que se pratica em todas as Escólas das naçoens civilizadas;e outra 
para as Meninas, na qual, além de serem instruidas na Doutrina Christãa, se 
lhes  ensinará  a  ler,  escrever,  fiar  fazer  renda,  cultura,  e  todos  os  mais 
mistérios proprios daquelle sexo. 

Pela data do documento e pelo interesse em colonizar e civilizar os povos indígenas, 

entende-se que este  documento,  tenha servido como uma especie de Constituição para os 

aldeamentos espalhados pelo Nordeste.

A região das Jacobinas,  segundo Pires de Almeida (2000) já  possuía  uma escola 

primária  com  uma  cadeira  de  Latim  denominada  por  ele  de  fundação  antiga,  criada 

anteriormente a lei de 16 de junho de 1832, que criou um grande número de escolas na Bahia. 

Se Bonfim (Vila Nova da Rainha) já possuía uma escola em 1800, então a escola de Jacobina 

seria de 1795 como atesta Vilhena em sua 8ª carta.

Com o passar do tempo, e a medida que o povoamento se desenvolvia, outras escolas 



foram  surgindo,  escolas  que  eram  instaladas  em  casas  alugadas,  nas  casas  das  próprias 

professoras, que reuniam várias crianças numa mesma sala, e dentro das  limitações de uma 

classe multisseriada se dava o aprendizado através de aulas expositivas e da memorização, 

estimuladas pela sabatina: 

“[...] a professora colocava os meninos uns de frente pra os outros e mandava 
fazer as perguntas sobre a taboada, quem errasse tinha que levar bolo de uma 
palmatória feita de pau, muito pesada, e tinha mais, o menino que ia bater, 
tinha que bater com força...se não a professora tomava e mandava o outro 
bater” (depoimento de um morador).25 

A  disciplina  escolar  era  muito  valorizada  e  era  mantida  através  de  castigos  e 

punições. As dificuldades enfrentadas pelas professoras variavam, da ausência de recursos 

didáticos até o insatisfatório  nível  de formação;  mesmo assim,  alguns alunos conseguiam 

chegar  até  o  4º  ano  primário;  aqueles  que  desejavam  e  podiam continuar  os  estudos  se 

deslocavam até a cidade de Senhor do Bonfim, mas deveriam vencer a distância a pé ou a 

cavalo; dificultando muito o avanço da escolaridade.

A  escola,  apesar  das  limitações  diante  das  necessidades  impostas  pelo  mundo 

contemporâneo,  é  considerada  como  uma  via  de  ascensão  social,  e  vista,  como  uma 

instituição  que  possibilitaria  aos  indivíduos  especificamente  aos  homens,  a  aquisição  de 

conhecimento  e  consequentemente  ao  emprego,  alimentando  a  esperança  de  modificar  a 

situação econômica da família. Para Lourenço Filho (2002), a mudança social e o sistema de 

ensino, são estímulos que provocam alterações tanto na estrutura social quanto nos valores 

individuais e coletivos.

Portanto,  essa  maneira  de pensar  a  educação alimenta  a  esperança de progressão 

social, e a legislação brasileira foi dando espaço para que se formasse uma nova maneira de 

pensar a escolaridade, e propondo a formação para o trabalho, abre novas possibilidade para 

todos.  Respondendo  ao  apelo  da  Lei,  e  em  substituição  as  salas  de  aula  alugadas,  são 

implantadas duas escolas pertencentes à rede oficial: a Escola Municipal Antonio Bastos de 

25 Dados de Missão do Sahy, Curso de Pedagogia 1997. Departamento de Educação Campus VII, Senhor do 
Bonfim-UNEB. Material datilografado e compilado em  julho/1999.



Miranda, localizada a rua Sebastião de Queiroz, s/n, que oferece os cursos desde a  Educação 

Infantil, até o Ensino Fundamental I e II. (DOURADO, 2008). O Colégio Estadual de Missão 

do Sahy, situado a Rua Rosalina Viana, s/nº, oferece o nível médio e atende a uma demanda 

de alunos do povoado, sítios e fazendas próximas.

Decerto  as  mulheres  do  Sahy,  colaboradoras  desse  estudo,  não  participaram das 

escolas  citadas  por  Almeida  Pires  ou  Lourenço  Silva  (1915),  mas  trazem  resquícios  do 

processo educativo ali instalado. Dona Isaura, a mais velha do primeiro grupo diz que seus 

pais eram alfabetizados, sabiam ler e escrever; os relatos de Dona Terezinha e os relatos de 

Dona Isaura sobre o acesso à escola,  direcionam-nos com mais vigor para algumas reflexões 

a  propósito  da  condição  social  das  crianças  que  freqüentavam a  escola  nesse  tempo em 

Missão  do Sahy.  Assim como Dona  Isaura,  as  outras  entrevistadas  desse  primeiro grupo 

(Antonieta,  Terezinha  e  Adalgisa)  também  tiveram  acesso  à  escola,  mas  em  diferentes 

condições; a maioria, nascida de famílias de pais analfabetos, tinha como objetivo principal 

prover  meios  de  sustentação  da  família  através  do  trabalho  nas  roças;  logo,  o  sonho  de 

escolarização não fazia parte da família como meta de crescimento e obtenção de melhoria de 

vida.

Dourado (2008), em seu trabalho monográfico sobre as contribuições de sua mãe, 

Dona  Terezinha,  para  o  currículo  da  Escola  Municipal  Antonio  Bastos  de  Miranda,  em 

Missão do Sahy, diz que ela, “[...] quando criança sempre quis freqüentá-la, [a escola] mas 

não pode por imposição de sua mãe que tinha uma visão da escola como espaço de privilégio 

da elite, ou seja, só quem tinha ‘posses’ é que estudava na época.” Alem dessa justificativa 

apresentada pela sua mãe para a sua exclusão da escola,  em razão de pertencer a família 

economicamente inferior, havia outra de igual teor discriminatório: os pais não permitiam a 

escolarização  das  filhas  porque  imaginavam  que  elas  iriam  aprender  a  ler  somente  para 

escrever bilhetes para os namorados: “Tereza mesmo me dizia, que é mais velha do que eu 

muito... que o pai dela mais a mãe dela...não queriam [que ela estudasse] pois ela ia escrever 

bilhete pros namorados!”



Este não seria somente um privilégio de D. Terezinha, pois, era um pensamento que 

se ajustava também à negação do direito ao acesso das mulheres ao conhecimento.  Perrot 

(1998, p. 92-93)  afirma que na França, por volta de 1801, um Projeto de Lei foi elaborado 

por Sylvain Maréchal com o intuito de proibir a alfabetização de mulheres, sob a alegação de 

que “[...] a intenção da boa e sábia natureza foi de que as mulheres, exclusivamente ocupadas 

com as tarefas domésticas, se sentissem honradas de segurar em suas mãos não um livro ou 

uma pena, mas uma roca ou um fuso.” O que vemos é que o século XIX, mesmo na França, 

um país dito civilizado, reafirma o pensamento de exclusão da mulher do mundo letrado, 

trazendo à tona a questão biológica da mulher. Porém, no Brasil e no território do Sahy no 

final desse mesmo século, já estariam nascendo as escolas mistas e de primeiras letras. 

A condição econômica e social das famílias residentes no povoado de Missão do 

Sahy, a partir dessas observações sobre o acesso a escola, aclara-se, dando a perceber que as 

famílias  de  condição  econômica  razoável,  tinham  acesso  garantido,  inclusive  pagando  a 

professoras particulares para dar aula aos filhos - enquanto para as  mais pobres o interesse 

nem era despertado, haja vista às condições de produção do sustento da família.

O  desejo  de  Dona  Terezinha  de  aprender  a  ler  e  escrever  somente  viria  a  se 

concretizar algum tempo depois, após o seu casamento e o nascimento dos filhos; aconteceu 

por  volta  de  1970,  quando  foi  implantado  o  Movimento  Brasileiro  de  Alfabetização- 

MOBRAL, no povoado. Um artigo de Bello (1993) sobre esse movimento de alfabetização no 

Brasil afirma que esta ação foi instituída por Lei para resolver a questão do analfabetismo 

entre jovens e adultos, além de integrá-los a comunidade: “Foi criado pela Lei número 5.379, 

de 15 de dezembro de 1967, propondo a alfabetização funcional de jovens e adultos, visando 

"conduzir a pessoa humana (sic) a adquirir técnicas de leitura, escrita e cálculo como meio de 

integrá-la a sua comunidade, permitindo melhores condições de vida.”

Mas o autor observa que o movimento, em sua proposição, não atingiu frontalmente 

a questão; para ele teria sido mais pertinente se a análise das contradições inerentes ao sistema 

capitalista  tivesse  sido  trabalhada,  pois  somente  o  ato  de  escolarizar-se  para  atingir  uma 



ascensão social por si só não era suficiente.

Apesar da ênfase na pessoa, ressaltando-a, numa redundância, como humana 
(como se  a  pessoa  pudesse  não  ser  humana!),  vemos que  o  objetivo  do 
MOBRAL relaciona a ascensão escolar  a uma condição melhor de vida, 
deixando à margem a análise das contradições sociais inerentes ao sistema 
capitalista. Ou seja, basta aprender a ler, escrever e contar e estará apto a 
melhorar de vida. (BELLO, 1993).

Dona Terezinha  desejava poder  decodificar  os  símbolos,  poder  ler  o que estava 

escrito nos livros, nas revistas e nas cartas que chegavam e que contavam como estava a vida 

dos  amigos  e  parentes  que  moravam  distante.  Nesse  caso,  Dona  Gilsa  Bezerra  (2008) 

(entrevistada do segundo grupo), uma das professoras-monitoras do MOBRAL da época, foi 

uma das responsáveis pela alfabetização de Dona Terezinha: “[...] fui professora do Mobral... 

Das criancinhas e do Mobral, onde essa Tereza, ela aprendeu lê comigo, ela agradece a eu 

(sic) e a Vanda.”

Estas senhoras lembram com certo humor que na escola aprendiam a ler e a efetuar 

contas,  que  não gostavam muito  de  matemática,  como fala  Dona  Antonieta;  sobre  a  sua 

dificuldade em aprender a taboada, ela diz: “nois estudava taboada, mas nunca me entrou na 

cabeça...  Conta...  não sei pra onde vai...  Nunca me entrava na cabeça...  Era isso”. (risos). 

Comprovar  que havia decorado a  taboada era uma atividade que consistia  em colocar  os 

alunos em círculo e a professora no meio, fazendo perguntas para cada um deles; se a resposta 

estivesse  errada,  outro  aluno  indicado  responderia  e  se  acertasse  daria  alguns  bolos  de 

palmatória  no aluno que errou -  uma estratégia  utilizada  pela  professora para,  através  do 

medo,  disciplinar  os  alunos  considerados  preguiçosos,  enaltecer  os  alunos  considerados 

estudiosos e, com isso, despertar o interesse do grupo para as vantagens do ser bem sucedido. 

(Adalgisa, 2008). 

A  palmatória,  chamada  de  disciplina,  foi  um  instrumento  muito  utilizado  pelos 

franciscanos  para  impor  ordem  e  obediência  aos  índios  aldeados,  os  castigos  físicos 



denominados por Frei Martinho de Nantes (1979, p. 17) de Terrores salutares para os índios, 

resultavam em subordinação e justiça. Para Willeke (1974, p. 65), “Não se pode negar que 

tanto os franciscanos quanto as outras Ordens infligiam penas corporais a meninos e adultos, 

a homens e mulheres, a cristãos e catecúmenos.” 

Os  castigos  também  foram alvo  de  muita  graça  ao  serem  enumerados,  os  mais 

comuns foram: o ficar-se ajoelhado em caroços de milho e com o rosto virado pra parede, 

“bolo” nas mãos com palmatória ou  os puxões de cabelos com uma vara com um ganchinho 

na ponta. Justificam esses castigos dizendo que a professora batia nas crianças porque elas 

erravam, ou não acertavam a lição; para elas essas práticas deixaram de existir, era uma coisa 

da escola antiga, e que talvez por terem sido abolidos esses tipos de castigos é que as crianças 

hoje não obedecem mais aos professores, são mal educadas e fazem as professoras sofrerem. 

Perguntadas  sobre  qual  a  reação  dos  seus  pais  ao  saberem  que  elas  sofriam 

determinados castigos, responderam que os pais achavam que isso era bom, e até sugeriam 

que fosse feito dessa forma  mais vezes, pois servia tanto pra torná-las mais obedientes como 

para que tivessem mais atenção e aprendessem mais; afinal, estavam ali para serem educadas. 

Neste relato encontra-se mais um resquício de ancestralidade, segundo Willeke (1974, p. 65), 

“[...]  embora  os  pais  não  adotassem o  costume de  castigar  os  filhos  em casa,  eram eles 

próprios que permitiam e até pediam  aos religiosos castigassem os filhos,  demonstrando 

assim a sua confiança na justiça dos abarés educadores.” 

Duas professoras  foram muito lembradas:  a  professora  Maria  Menezes pela  mais 

jovem desse grupo, Dona Adalgisa, e a professora Isolina Bamberg, conhecida como Dona 

Zuzu, por Dona Antonieta; a última, segundo a entrevistada era “assim, encorpada, ela era até 

casada com o compadre do meu pai... E ele se chamava doutor Bamberg, e ela vinha pra aqui, 

morava aí embaixo com os filhos... Era muito boa professora... Muito boa...”

Também era do nosso interesse saber  como é que as aulas  aconteciam e de que 

maneira  as  professoras  trabalhavam  os  conteúdos.  As  atividades  de  ensino  nas  aulas  da 

professora Maria Menezes foram assim descritas por D. Adalgisa (2008):



Era bom demais... Ela botava a gente pra dar lição, cada um com um livro na 
mão né... Com o seu livro, aí ela dizia: olhe preste atenção, vou começar a 
leitura. A gente olhava pro livro e ela dizia: comece fulano... Aí a pessoa 
começava, ela dizia: pare! Continua fulano e se a gente não tivesse olhando 
o livro...

Ela ensinava a gente a fazer tudo que era bom, rezava, cantava, fazia desfile 
na  rua,  fazia  passeio  com  a  gente  em  Antonio  Gonçalves26,  era  bonito 
demais... Hoje em dia ta tudo diferente, não é mais como era antes.

As  festas  e  as  brincadeiras  também  faziam  parte  desse  universo,  a  professora 

realizava jogos e recreação com os alunos durante o intervalo. Dona Adalgisa (2008) conta 

que a professora Maria Menezes fazia duas filas, uma de meninos e outra de meninas, “[...] 

rapaz e mocinhas ali jogando a bola, aquele que pegava na frente corria atrás e o de trás 

passava  pra  frente,  era  uma  brincadeira  jóia...  Acho  que  hoje  eles  nem  sabe  fazer  essa 

brincadeira [...]”. Segundo Dona Antonieta (2008), mesmo freqüentando a escola mista as 

meninas resistiam e continuavam a brincar somente com meninas; para isso chegavam cedo à 

escola, para aproveitar e brincar um pouco antes do inicio da aula: “pulava aquele amarelinho, 

a gente chamava de macaco, aí a gente pulava te... a hora de começar a escola... Aí a gente 

parava. “Segundo Dona Adalgisa (2008), uma das depoentes mais jovens do primeiro grupo, 

as festas realizadas pela escola naquela época estavam ligadas à igreja ou ao meio ambiente: a 

escola festejava o dia da árvore com a participação de alunos e comunidade, além de eventos 

religiosos como procissões, os aniversários e as despedidas de padres, a exemplo da despedida 

do padre Jackson que, segundo D. Adalgisa mereceu que a rua da escola fosse toda enfeitada 

com papel colorido (ao termino da Missa, o padre se dirigiu para a escola, onde foi recebido 

com cânticos e versos declamados pelos alunos).

Ao escutar os relatos,  temos a impressão de que havia uma convivência saudável 

26 Antônio Gonçalves é um município brasileiro do estado da Bahia. Sua população estimada em 2004 era de 
7.476  habitantes.  Está  localizado  no  Piemonte  Norte  do  Itapicuru  e  é  um  município  que  faz  parte  da 
Microrregião de Senhor do Bonfim.

http://www.bahiaemfoco.com/bahia/
http://www.bahiaemfoco.com/Antonio_Goncalves


entre a  arte  e  a  vida escolar,  e  que a disciplina rígida  praticada nas escolas  não deixava 

maiores seqüelas, haja vista a alegria com que essas mulheres falam sobre a escola e suas 

práticas disciplinares; também fica claro que essa geração freqüentou muito pouco a escola: 

Dona Isaura ficou na escola até o 3º ano, Dona Antonieta até o 2º ano, Dona Terezinha já nos 

anos  1970  foi  alfabetizada  pelo  MOBRAL  e  D.  Adalgisa,  a  mais  nova  dessa  geração, 

conseguiu chegar até o 5º ano. 

Aprender  a  ler  e  escrever  tinha  significados  diferenciados  para  as  famílias  das 

entrevistadas; para alguns pais, aprender a ler e a escrever o próprio nome era uma grande 

vantagem;  já  para  outras  famílias  o  estudo  significava  a  possibilidade  de  conquistar  um 

emprego e,  conseqüentemente,  mudança  de vida.  Nesse caso,  para quem seria  imperativo 

estudar: para os meninos ou para as meninas? Na família de Dona. Gisélia ficava bem claro 

que  o  sexo  masculino  tinha  prioridade,  o  que  se  configura  na  atitude  de  seu  pai,  que 

praticamente obrigava o seu irmão a estudar sob a luz de candeeiros; mas, e ela, Gisélia? Ela 

foi encaminhada ao casamento logo cedo, não que isso fosse uma maneira de sua família se 

ver livre da responsabilidade, mas era uma prática comum: pensava-se que as mulheres não 

nasceram para estudo, para elas já era o bastante desenvolver bem as tarefas inerentes a uma 

boa dona de casa.

Para a família de Dona Gilsa (2008), a diferença aparece na ação do pai, pessoa de 

formação evangélica, alfabetizado: “[...]  meu pai era até professor, dava escola...  A minha 

mãe  não...  Foi  criada  como  índia...”  Criados  nesse  ambiente,  os  filhos  já  discutiam  o 

direcionamento do estudo; segundo Dona Gilsa, “uns dizia, eu quero ser isto... Outros dizia, 

eu  quero  ser  aquilo  e  era  só  essas  conversas.” Acontece  que,  para  os  evangélicos,  a 

escolarização  já  era  uma  realidade;  a  transformação  da  leitura  da  Bíblia  em  atividade 

doméstica e em círculos de estudo coletivo impunha que homens e mulheres soubessem ler; 

daí a consolidação da escolarização feminina entre os praticantes dessa religião. Afirma Perrot 

(2007,  p.  86)  que  os  países  protestantes  primaram  pela  instrução  das  mulheres,  o  que 

aconteceu através de uma rede de escolas, mas sem se perder de vista o pátrio poder.



Na  ordem  doméstica  Lutero  e  Calvino  tinham  uma  concepção  muito 
patriarcal de família e, de certa maneira, reforçaram os poderes do marido e 
pai  sobre  as  mulheres  pelo  pastorado.  A  mulher  do  pastor,  modelo  das 
mulheres reformadas, é o tipo da ajudante do seu marido no exercício de seu 
ministério.

A mulher, mesmo com direito à instrução, o que lhe dava uma sensação de estar 

livre, trabalhava em prol da formação religiosa; mesmo assim, permanecia presa ao poder do 

marido, o que de certo modo não lhe impediu de realizar um trabalho vigoroso em prol da 

instrução literária que, segundo Perrot (2007), precedeu ao que ela denominou de feminismo  

precoce.

Ainda falando sobre a escolarização do segundo grupo de mulheres do Sahy, o relato 

de Dona Eulina (2008), órfã e criada pelos tios, que eram alfabetizados, liam e escreviam 

muito bem, nos mostra como um comentário negativo sobre a sua escolarização se converteu 

em alguma coisa positiva pra si. Ela narra: “[...] meu padrinho era muito ignorante... Só que a 

ignorância dele valeu, porque quando era pra eu ir pra escola ele dizia pra minha tia: não sei 

pra que essa menina vai na escola, vai ser professora?Isso valeu, porque eu virei professora 

mesmo (risos).” A  ignorância do padrinho serviu como estimulo para que ela conseguisse 

estudar até o 5º ano, pois era o de que dispunham na comunidade, tornando-se pouco tempo 

depois professora leiga, contratada pelo município, contrariando o pensamento dos tios de que 

“filhos de pobre tinha que só aprender a ler e escrever... Isso já era bom demais!”

As professoras em destaque nessa geração foram Alderinda, Vanda Pereira e ainda 

Maria  Menezes;  um  pensamento  novo  chegava  a  Missão  do  Sahy  juntamente  com  a 

construção do prédio escolar: as professoras falavam para os alunos sobre a necessidade de 

estudar para conseguir emprego; era o ensino centrado no aluno, trazido pela visão de futuro 

da escola nova. 

A família também incorpora o pensamento e começa a investir em outras formas de 

instrução para os filhos, a exemplo das aulas particulares, fazendo aparecer nessa geração os 



professores  particulares:  Dona  Lavínia  e  Dona  Áurea,  eram  pagas  por  alguns  pais  para 

ministrar aulas para os filhos - uma prática que não atingia a maioria das famílias, pois não 

dispunham de recursos para esse fim.

As aulas da rede pública eram ministradas no turno matutino; a exigência era estudar 

e  memorizar.  As  disciplinas  curriculares  consistiam em Português,  Matemática,  Ciências, 

História,  Geografia  e Geometria.  Elas dizem que os conteúdos eram bem explicados pela 

professora; além disso esta alertava para que estudassem, fossem assíduos, prestassem atenção 

nas aulas e fossem obedientes; respeitando os pais e o próximo. 

Os momentos religiosos, que antes praticamente dominavam todo o decorrer da aula, 

resumiam-se agora ao início e término das aulas, com a oração: “Meu Deus é para vos agradar 

que vamos começar os nossos trabalhos/ dignai-vos e abençoai-vos. Amém.” Nessa fase, as 

festas realizadas pela escola estavam mais voltadas ao civismo, os desfiles em comemorações 

a  datas  cívicas formavam o ponto alto  dessas  festas  e  das brincadeiras  da escola.  Outras 

comemorações faziam parte do calendário festivo: o São João, com suas rodas e  quadrilha; a 

homenagem ao Dia das Mães e o Dia do Índio, em que as crianças eram fantasiadas com 

tangas  de  papel  celofane,  cocares  de  penas  de  galinha  e  dramatizavam  cantando  uma 

“musiquinha... b cum b/ cumberequeque/ b cum b/ cumberequaqua/ caboclo ta me chamando 

pra ir beber juá.” A participação da comunidade nas festas tornou-se mais intensa em virtude 

da  presença  de  visitantes  de  outras  escolas,  bem como  de  banda  de  músicas  que  ao  se 

apresentarem deixavam a platéia  extasiada:  “eu nunca tinha visto  aquele  pessoal  tocando 

saxofonico (sic), então...nós ficamos todos bobo...a gente não conhecia né.”

As brincadeiras já eram mais variadas do que na época das mulheres do primeiro 

grupo: bola, roda, pular corda, esconde-esconde, cabra cega, bandeirinha, três-três-passarão 

eram  atividades  vividas  pelos  alunos  tanto  meninas  quanto  meninos;  mesmo  assim,  a 

separação  continuava,  e  somente  em  algumas  brincadeiras  os  meninos  participavam,  na 

maioria das vezes brincavam entre eles mesmos. 

Das brincadeiras aos castigos, bastava uma resposta grosseira para que a professora 



utilizasse os recursos disciplinares, os mesmos de antigamente: caroços de milho, varinha e 

palmatória; alguns alunos mais afoitos se insurgiam contra o castigo, fugindo da escola; a isso 

os  pais  reagiam  levando  o  fujão  de  volta  para  a  sala  de  aula  e,  na  maioria  das  vezes, 

pendurado pela orelha. As mulheres entrevistadas agradecem à escola e às professoras pela 

situação em que se encontram hoje todas elas: uma professora leiga aposentada e zeladora da 

igreja, Dona Eulina; uma representante de associação de trabalhadores rurais, Dona Gisélia; 

uma liderança política local, Dona Gilsa; e uma aposentada rural, Dona Maria José.

6.2 Pra se chegar a algum lugar é preciso ir pra escola 

A evolução da educação aparece de forma mais acentuada nas mulheres do terceiro 

grupo, à qual pertencem Maria das Neves e Saniuma; é quando o povoado já conta com duas 

escolas, uma da rede municipal e a outra de ensino médio da rede estadual, tornando possível 

o acesso dos alunos de Missão do Sahy e do seu entorno a outros níveis de ensino. As famílias 

hoje depositam esperanças de alcançarem um futuro melhor através da escola, acreditando ser 

o conhecimento um gerador de melhores condições de vida; e mesmo as famílias que, no 

passado, abdicaram do direito à escola, alegando ser este um espaço para ricos, vendo que não 

podiam mais impedir a participação dos filhos nessa realidade, recolheram-se a solidão dos 

afazeres domésticos deixando a vida seguir o seu curso. E o que constatamos nos relatos das 

mais jovens entrevistadas, quando falam sobre a sua escola, é um olhar bem mais esperançoso 

do que as suas mães e avós. A mais jovem das entrevistadas, Saniuma, cursava o terceiro ano 

do ensino médio e pretendia fazer a seleção do vestibular daquele ano, afirmou que gostava de 

estudar, e pretendia ser advogada; a outra depoente com um pouco mais de idade, acabava de 

concluir  o  curso  de  Pedagogia  e  para  chegar  até  a  Universidade  teve  que  ultrapassar 

obstáculos: cursava o ensino médio à noite, trabalhava durante o dia, depois casou-se teve 

filhos e abandonou os estudos para cuidar da casa, marido e filhos, somente retornando aos 

estudos dez anos depois.



As  lembranças  que  elas  guardam  das  primeiras  incursões  pela  escola  são  bem 

diferenciadas; a mais nova tem todo incentivo da família para que tenha uma formação em 

alguma área de estudo: “o meu pai fala sempre que tem pra passar pra mim e que ninguém vai 

me tomar, é o estudo, pois este eu levo comigo quando eu morrer!” Vemos que o pensamento 

se modificou, já não é mais o casamento a única opção para as mulheres como nos grupos 

anteriores, “[...] o estudo é a única coisa que vai te dar um emprego e vai te dar uma vida 

boa.” (Saniuma, 2008).

Nas lembranças de Maria das Neves (2008) sobre a sua escola e sala de aula ainda 

encontramos  resquícios  das  práticas  antigas,  como  o  rigor  das  lições,  a  disciplina  e  a 

obediência como base para um bom aprendizado: “eu lembro que fiz o castigo de escrever no 

caderno,  eu sempre fui  assim...  Bem ativa...  E eu conversava com as colegas,  o que não 

podia... Aí eu sempre copiava: não devo conversar na hora da aula, não devo conversar e. 

Tal... e tal...aí, sempre o meu caderno era cheio disso.” Ao recordar as lições disse que sentia 

muita dificuldade em soletrar, por isso ficava sempre na mesma lição: “[...] eu tinha a maior 

dificuldade nisso... Eu estudava em casa e quando eu chegava lá não conseguia soletrar.” Nos 

relatos dela surge a figura da estagiária, alunas do curso de magistério que, após concluírem 

as disciplinas formadoras, iam para sala de aula transformar em prática as teorias estudadas 

durante o curso. 

Nesse ultimo grupo, as festas e as brincadeiras permanecem como os momentos mais 

alegres para os alunos e de integração entre a comunidade, a escola e os alunos. No tocante às 

brincadeiras na escola, a divisão de sexo é ainda muito forte na época de escolar de Maria das 

Neves  (2008).  Para  ela,  a  escola  seguia a  mesma orientação de casa:  “[...]  no recreio  as 

meninas tinham que brincar separada dos meninos, a gente já sabia... A gente ia brincar de 

macaco e de pinta, de roda e a professora ficava sempre perto das meninas, dos meninos não... 

Ela sempre deixava livre...” Para Saniuma, as proibições já não mais existiam, e as crianças 

brincavam juntas sem maiores preocupações, as brincadeiras mais comuns sendo: pega-pega, 

bola, amarelinha e, mais recentemente guerra de água. 



As festas comemorativas mais concorridas eram o Dia do Índio, a festa das Mães e o 

São João. A festa das Mães era uma das mais bem preparadas, os alunos ensaiavam jograis, a 

professora fazia bolo e lembrancinhas para serem distribuídos na festa. A festa junina também 

era muito marcante, a professora fazia a fogueira, vestia os alunos com trajes caipiras para 

dançar a quadrilha, mas, segundo a entrevistada, a professora é quem determinava quem ia 

dançar: “[...] ela determinava tudo e a gente não podia escolher com quem dançar... Aí, tinha 

que aceitar.” (Saniuma, 2008. Este acontecimento tinha como convidados os funcionários da 

Secretaria Municipal de Educação. 

Ao  falarem  sobre  as  suas  escolas  elas  reconhecem  o  esforço  dos  professores  e 

compreendem o rigor que eles impunham para que os alunos tivessem um bom rendimento. 

Da soletração à taboada, passando pelas festas, castigos e brincadeiras, as entrevistadas mais 

jovens traçam uma nova escola, cheia de problemas e dificuldades, mas um espaço renovado 

de esperanças e realizações.



 Considerações Finais

Uma roda de conversa inconclusa

As  modificações  sofridas  pela  estrutura  social  brasileira,  resultado  do 

desenvolvimento econômico do século XVI ao século XX, não abalaram a tendência ruralista 

de um país que, desde o período da colonização, para além da exploração de ouro esteve 

sempre  fortemente  ligado à  agricultura  e  à  pecuária.  Para  o  território  baiano,  o  destaque 

econômico  ficou  por  conta  da  criação  do  gado,  da  plantação  de  cana-de-açúcar  e  da 

descoberta  das  minas  de  ouro  das  serras  da  Jacobina  — que,  embora  denotando  pouca 

expressividade para a economia local, se tornou elemento importante para o povoamento do 

atual território que abriga a bacia do Itapicuru.

As  mulheres  remanescentes  indígenas  de  Missão  do  Sahy,  estudadas  por  este 

trabalho,  nasceram  no  século  XX,  período  em  que  muitos  acontecimentos  importantes 

tomaram  corpo  no  cenário  da  vida  brasileira,  marcado  especialmente  pelos  movimentos 

políticos, sociais e econômicos. Dentre esses acontecimentos, destacamos a reorientação da 

escola, que, através do movimento da escola moderna, incorporou alguns princípios como a 

obrigatoriedade,  a  gratuidade,  a  laicidade  e  a  co-educação.  Segundo  Lopes  (2001),  os 

processos  de  industrialização  e  urbanização  no  período  de  1930  obrigaram  a  uma 

reorganização da escola, fato que contribuiu sistematicamente  para a inclusão das camadas 

populares nos cursos oferecidos pela escola oficial.

Ao  evocar  as  memórias  individuais  e  coletivas,  as  mulheres  entrevistadas, 

principalmente as do primeiro grupo, fizeram um enorme esforço, devido à idade avançada, 



para rememorar as suas trajetórias de vida e responder às perguntas sobre a relação com os 

pais, irmãos e familiares mais próximos e descrever a rotina doméstica, o trabalho, o lazer e 

os ensinamentos que lhes foram transmitidos pelos pais e outras Instituições. 

O  conteúdo  introjetado  na  educação  feminina  de  Missão  do  Sahy  através  das 

orientações religiosas e dos valores difundidos pela escola provocou mudanças significativas 

nos conceitos gerais, no papel da família e no estatuto da mulher.  A atuação feminina se 

consolidou inicialmente entre as mulheres mais idosas, na função de guardiãs dos costumes e 

dos preceitos religiosos; ainda são elas que indicam as pessoas responsáveis como zeladoras 

da Igreja, pois são elas que realizam e conduzem as pequenas solenidades, sejam novenas, 

sejam sentinelas, além de orientar algumas atividades como a ornamentação da igreja para as 

festas, a organização e convites à população para participar das missas e das procissões. 

“É  difícil  imaginar  uma  comunidade  sem  mulher  e  crianças,  embora  se  possa 

imaginá-las quase sem homens” (Elias. 2000, p.165). Para a comunidade de Missão do Sahy, 

ao  contrário,  era  difícil  imaginar  uma  família  com  mulher  e  filhos  sem  uma  presença 

masculina como a figura central  da família,  embora existissem famílias  cujo centro era a 

figura materna, um fato ocasionado em geral pelo falecimento do marido. 

O ritual do cotidiano dessas famílias se configurava através dos hábitos, dos horários 

pré-estabelecidos, impostos pela figura do pai e uniformemente vivenciados por todos os da 

casa  nas  atividades  consideradas  mais  importantes  para  a  família,  como  as  refeições,  o 

trabalho e as orações, ao passo que as atividades escolares estariam em último lugar, visto que 

a escolaridade não era tão valorizada como nos dias atuais.

A imagem das mulheres mais velhas de Missão do Sahy reflete a figura da mulher do 

campo, que nunca esteve próxima do luxo e das facilidades da vida, pois vivia do trabalho 

doméstico e ao mesmo tempo do cultivo na agricultura de subsistência, deixando para as suas 

filhas mais velhas, a obrigação estabelecida em uma parceria involuntária em prol da criação 

dos  filhos ou irmãos  menores;  para Maria  das  Neves,  uma das  entrevistadas  do segundo 

grupo, “As irmãs mais velhas tinham essa tarefa, assim, de tomar conta [dos irmãos mais 



novos] e de passar [os ensinamentos] que a mãe passou pra elas, e aí passar pra gente não é? 

Elas tinham assim essa obrigação”. 

O depoimento citado se articula com um estudo de Whitaker (2002, p.15), em que a 

autora toma o conceito de complexidade para explicar o trabalho doméstico das meninas. 

Enquanto estas auxiliam as mães nos trabalhos da higienização da casa,  do vestuário e o 

cuidado  com  os  irmãos  menores,  os  meninos  se  atiram  ao  desvelamento  do  mundo 

masculinizado: a pesca, a caça, idas e vindas pela rua entre a casa e a roça. O que chama 

atenção da autora é o silêncio e a aceitação das meninas mediante tratamento tão desigual, é 

como se estivessem sendo preparadas para o seu destino futuro, o de serem mães, donas de 

casa, confinadas no espaço interno da casa, dentro de limites estabelecidos por um  modelo 

conservador.

As mulheres de Missão do Sahy, especialmente as mais velhas, refletem a condição 

social  e  econômica  dos  maridos,  simples  trabalhadores  rurais  dedicados  à  cultura  de 

subsistência; são mulheres que sofreram para criar os filhos, que se dispuseram ao trabalho 

duro tanto no interior de suas casas quanto no roçado ao lado ou na ausência dos maridos — 

como Dona Edite,  a matriarca  da  Aldeinha, que ficou viúva com doze filhos e tinha que 

trabalhar no campo para sustentá-los. Mesmo assim, estas mulheres passaram e ainda passam 

pelos mesmos problemas que a maioria das mulheres das classes populares das cidades: o 

não-acesso  à  palavra,  o  não-acesso  aos  bens  e  serviços,  o  não-acesso  à  escolarização  de 

qualidade, a discriminação quando tentam adentrar os espaços masculinizados.

Algumas mulheres conseguiram avançar, uma vez que a cultura imperativa até então 

era a de que a mulher deveria viver subjugada ao poder aquisitivo e cultural dos maridos e à 

memória de um tempo, transmitido pelas mães no interior dos lares, em que o seu espaço se 

intercalava entre os afazeres domésticos e os afazeres das roças trazidos para casa (a exemplo 

da quebra do ouricuri, a secagem de fumo, a secagem e moagem do café e do arroz), ficando o 

espaço externo do trabalho, da política, do controle econômico, do controle sobre a família e 

do  lazer  para  os  homens,  restando  para  elas  o  trabalho  não  remunerado,  as  atividades 



religiosas e a escola somente nos anos iniciais.

Comparando as histórias dessas Mulheres com outras historias do gênero, teremos as 

vivências, os fazeres e saberes que essas pessoas teriam aprendido e que ainda hoje ensinam, 

numa ação sempre aberta às novas construções, a exemplo do aprendizado das novas gerações 

de  netas  e  suas  vivências  diárias,  que  unem  tradição  e  o  dinamismo  dos  costumes, 

relacionando lembranças, memória, espaço e tempo na sua formação; são experiências vividas 

em vários tempos — em que as mulheres mais velhas buscavam no passado a subsistência na 

quebra do ouricuri, na colheita do café ou no cultivo do arroz, temiam as lendas e obedeciam 

aos pais (e, com o casamento, aos maridos) e aos preceitos religiosos, destacando-se enquanto 

parteiras, zeladoras de igreja, meizinhieras27, rezadeiras,  guardiãs das histórias e dos mitos 

relacionados com a localidade e  as mais jovens, que hoje constroem as suas vivências entre o 

moderno  que  vem  das  escolas,  das  telas  de  televisão  ou  da  internet  e  os  códigos 

ressignificados dos antepassados.

Ao observar as mulheres mais jovens, percebemos que elas têm recebido, além das 

influências das mães e resquícios das avós, os códigos do mundo moderno, que se infiltram 

através dos meios de comunicação (a televisão, o rádio, os jornais, as revistas, a telefonia 

digital, a internet) que interligam hoje Missão do Sahy ao que há de mais moderno. Vai sendo 

deixado para trás o tempo em que as cartas aos parentes eram escritas por terceiros e que 

demoravam uma semana ou mais para chegarem às mãos dos destinatários, e as notícias eram 

transmitidas de boca em boca nas rodas da quebra do ouricuri, nas idas e vindas entre as 

portas de casa ou na porta da igreja.

Tomemos como referência expressões e frases extraídas dos relatos sobre o cotidiano 

das mulheres consideradas neste estudo como do primeiro grpo – D. Adalgisa, D. Terezinha, 

D. Antonieta e D Isaura: “Vivia trabalhando ajudando a minha mãe”, “Na casa dos meus pais 

eu vivia trabalhando”, “Eu trabalhava desde nova” (não citou o tipo de trabalho), “A minha 

27 São pessoas que lidam com medicina caseira,  fabricando chás, compressas de folhas,  xaropes, banhos de 
folhas, remédios caseiros etc.



vivência  era  trabalhando  roça”...  Vemos  aqui  imagens  de  uma  infância  feminina  que 

participava das atividades ligadas ao trabalho agrícola, juntamente com os pais, nos períodos 

de  plantio  e  de  colheita.  Tal  imagem  leva  à  reflexão  sobre  o  trabalho  na  infância  e  a 

transmissão  de  crenças  e  valores  do  coletivo,  bem como de  um “repertório  completo  de 

padrões sociais de autoregulação que o indivíduo tem que desenvolver dentro de si, ao crescer 

e se transformar em indivíduo único” (ELIAS, 1994, p. 8), além de um conjunto de regras 

voltadas especificamente para a formação feminina que vão sendo articuladas nos afazeres 

domésticos,  no  trabalho  da  roça,  na  coleta  e  quebra  do  ouricuri,  conjuntamente  com os 

sentimentos de medo, de vergonha e de obediência à hierarquia da casa – enfim, nas relações 

que se desenvolvem entre as meninas e os outros.

Os  tipos  de  trabalho  mais  evidenciados  nas  entrevistas  são  aqueles  ligados  à 

agricultura de subsistência, ao plantio de feijão, arroz, mandioca, milho, batata, mamona e 

fumo, além da coleta e quebra de ouricuri, raspagem de mandioca e a destalação de folhas de 

fumo, para os quais nenhuma mão-de-obra pode ser dispensada, pois toda ela é de grande 

ajuda, embora a roça não seja o único espaço onde se desenvolve a maior parte das atividades 

rurais, pois numa das entrevistas uma senhora cita a  residência de seus pais também como 

local de trabalho e de circulação de muitas pessoas, especialmente  do sexo masculino.

As entrevistas de mulheres de 71 a 100 anos, no que se refere à família e às relações 

de filha, às vivências, ao trabalho e à infância trazem a figura paterna em primeiro plano, o 

que deixa bem clara uma hierarquia familiar que tem à  frente o pai como o provedor dos 

recursos financeiros mantenedores da família e a mãe como um elemento coadjuvante, aquela 

que administra a casa e toma conta do marido e dos filhos – exceto em casos como o de Dona 

Terezinha, que ficou órfã aos três anos de idade e que tinha a sua mãe como a figura principal 

da casa.

A Igreja e a Escola são dois exemplos de instituições formativas que, obedecendo a 

normas específicas e com a ajuda de manuais educativos, vão cumprindo a tarefa de ajustar o 

homem à sociedade. A estatização e o aparelhamento da escola enquanto estrutura de ensino 



vão criando políticas norteadoras, locais específicos a essa prática (prédios escolares), tecendo 

o envolvimento de profissionais, tornando-os especialmente qualificados para o desempenho 

de várias funções dentro destas estruturas essencialmente voltadas para a busca do controle 

dos instintos naturais e  o domínio dos impulsos dos indivíduos, educando-os. Ao escutar os 

relatos destas senhoras,  temos a  impressão de que havia  uma convivência  maior entre  as 

famílias, a Igreja, as artes, a escola e o trabalho, porém, os castigos e as premiações foram 

muito importantes para a formação do comportamento  daquelas meninas da comunidade de 

Missão do Sahy, num tempo marcado pela fé, pelo medo, pela vergonha e pela repugnância.

Mas  no  ano  em  que  se  produziram  as  entrevistas  alguns  sinais  de  mudança 

aconteceram  na  festa  da  Padroeira:  observou-se  que  a  zeladora  participou  da  liturgia, 

determinou publicamente que o andor da Santa fosse conduzido pelas mulheres, evitando uma 

disputa entre os políticos da região, que, durante as festas dos povoados e distritos, usam a 

condução do andor como uma prova de popularidade, mormente num período próximo às 

eleições municipais, quando os festejos são largamente cortejados pelos candidatos.

Aliás,  no período eleitoral  acompanhamos mais uma candidatura feminina a uma 

vaga na Câmara Municipal de Vereadores, ainda que não alcançando um percentual suficiente 

para  elegibilidade; de qualquer forma ficou mais uma vez demarcada a presença feminina de 

Missão de Sahy no pleito municipal, uma renovação da memória de Gilsa Bezerra e mais um 

comprovante do avanço desse segmento e sua  atuação nestes novos tempos. 

Contudo,  as  novas  mulheres  ainda  são  vitimadas  pelo  preconceito  de  serem 

consideradas  as  mais  novas  caboclas28 e,  por  esse  motivo,  são  discriminadas  e  mesmo 

submetidas à exploração sexual.  Esse preconceito ainda se observa hoje, mesmo entre as 

mulheres, como constatamos na fala de uma das professoras29 entrevistadas em 2004, que faz 

uma clara alusão à ausência de regras morais e decoro – o que, aliás, segundo ela, não seria 

estranho à conivência das mais velhas: 

28 Forma de auto-identificação de pessoas remanescentes próximas indígenas.
29 As professoras que trabalhavam na comunidade nessa época não residiam no povoado, elas tinham residência 
na cidade de Senhor do Bonfim, Bahia.



[...]  pra  você  vê  como a  história  se  reproduz  até  hoje,  porque  a  Missão 
atualmente  ela  é  o  encontro  de  homens  casados,  que  as  meninas-moças 
aqui... e as mulheres, as mães, permitem que elas se prostituem então já é 
uma explicação também porque a cultura...aí vai passando a cultura errada 
né? Vai passando como ontem tinham esses bordéis riquíssimos que vinham 
o povo de lá, então aí continua...(entrevista concedida a autora em 2004)

A referência feita pela entrevistada à transmissão desses “valores culturais” das mães 

para as filhas adolescentes nos parece, inicialmente, um produto do imaginário da memória 

coletiva  regional,  em que  as  caboclas  eram vistas  como  mulheres  permissivas,  servindo 

muitas vezes aos apetites sexuais dos homens de posses da região. Este fato talvez justifique a 

atuação  rigorosa  da  Igreja  repressiva  no  comportamento  dessas  mulheres,  trazendo como 

modelo de virtuosidade a imagem de Nossa Senhora das Neves, padroeira do lugar, que tinha 

como tipo físico uma grande semelhança com as mulheres da comunidade, além de fazê-las 

gerar e transmitir o discurso de louvor à mulher pacata, maternal, boa esposa e boa dona-de-

casa.

Nas  memórias  das  mulheres  de  Missão  do  Sahy  é  significativa  a  presença  dos 

ensinamentos da família especialmente da mãe a quem era delegado o zelo pelo corpo das 

filhas.  Ao lembrarem das  suas  infâncias,  a  casa  é  a  primeira  imagem que descrevem;  a 

maioria narra sobre o espaço social de sua casa, os acontecimentos e a convivência com seus 

familiares, enquanto que outras se reportam a casa somente como espaço físico, um filete de 

lembrança que  nos induz a refletir sobre  as condições sócio econômicas que viveram.

Assim,  as  entrevistadas  trazem  para  o  presente,  o  que  lhes  foi  solicitado:  as 

lembranças das práticas e os ensinamentos recebidos durante o período de sua infancia, e que 

formaram a postura de muitas meninas da época, guiando as suas relações em seu grupo, 

deonstrando claramente  os  cuidados  ao relacionar-se  com o os  mais  velhos,  com o  sexo 

masculino e com os rituais da Igreja católica. 

A mulher de Missão do Sahy, ainda não conseguiu ter de fato uma identificação com a 



sua origem, permanecendo ainda mergulhada na obscuridade que envolve a comunidade,  não 

se sente índia e nem negra, é mal compreendida, e por desconhecimento do valor que tem a 

história  dos  seus  antepassados  para   a  região,  ela  ainda  não  se  engajou  de  fato  num 

movimento que leve ao reconhecimento de suas origens como remenescentes indígenas de um 

aldeamento religioso franciscano,  que no passado abrigou índios, negros e brancos. 

Lugar onde os religiosos de São Francisco deixaram marcas até hoje encontradas: nas 

práticas  religiosas, nas comemorações, na música e no teatro, compondo parte da memória 

individual e coletiva, conservada e transmitida pelas mulheres; e de forma simples, partilhada 

por  todos  mulheres,  homens,  crianças  e  adolescentes,  que  vivenciam  o  cotidiano  da 

comunidade e dão continuidade a construção histórica do então Distrito de Missão do Sahy, 

Municipio de Senhor do Bonfim,Bahia.

 

.
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ANEXOS I

CESSÃO DE DIREITOS SOBRE DEPOIMENTO ORAL PARA A UFRN

l.  Pelo  presente  documento......TEREZINHA  AQUINO  DA  SILVA...........brasileira, 
estado.civil)....viuva................(profissão)...doméstica......carteira  de  identidade 
nº...............................................,  emitida  por.......................................,  CPF 
nº.......................................................................,  residente  e  domiciliada  em...Praça  da 
Matirz no Distrito de Missão do Sahy, Municipio de Senhor do Bonfim, Bahia..cede e 
transfere  nesse  ato,  gratuitamente,  em  caráter  universal  e  definitivo  à  Universidade  
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) a totalidade dos seus direitos patrimoniais de 
autor sobre o depoimento prestado no dia 05 de dezembro de 2007, no Distrito deMissão 
do Sahy, perante a pesquisadora Maria Gloria da Paz.

2.Na forma preconizada pela legislação nacional e pelas convenções internacionais de que 
o Brasil é signatário, o DEPOENTE, proprietário originário di depoimento de que trata 
este termo, terá, indefinidamente, o direito ao exercício pleno dos seus direitos morais 
sobre o referido depoimento, de sorte que sempre terá seu nome citado por ocasião de 
qualquer utilização.

3.  Fica  pois  a  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Norte (UFRN)  plenamente 
autorizado a  utilizar  o  referido depoimento,  no tido ou em parte,  editado ou integral, 
inclusive cedendo seus direitos a terceiros, Brasil e/ou no exterior.

Sendo esta forma legitima e eficaz que representa legalmente os nosso interesses, assinam 
o presente documento em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito.

...............[ assinatura da entrevistada ]............

TESTEMUNHAS:

____________________________ _____________________________
Nome legível Nome legível

      CPF: CPF:



ROTEIRO DE ENTREVISTA

Por Maria Gloria da Paz

Assunto: A memória das práticas educativas de mulheres com idades entre 15 e 
100 anos (1907 – 2007) remanescentes de uma antiga missão religiosa instalada 
em 1697 pelos padres Franciscanos da Ordem Menor, localizada no Piemonte da 
Chapada Norte da Diamantina, no Município de Senhor do Bonfim, Bahia.

1° BLOCO: Identificação da entrevistada

Data:.05 de dezembro de 2007  horário: 16:00 horas
Local: do Sahy, na reincidência da entrevistada
Nome: Terezinha Aquino da Silva
Etnia: Descendente indígena
Idade: 74 anos -  ou  data de nascimento: 14/10/1934
Posição no grupo familiar:  primeira filha
Filiação:  Pedro Joaquim dos Santos e Maria Xavier da Silva (Mariinha)
Local de nascimento:.Missão do Sahy
Estado Civil: Viúva
N° de filhos: 04 (feminino) 03 (masculino) 01
Religião: católica
Escolaridade: Semi alfabetizada
Ocupação: Doméstica
Renda salarial: até um salário mínimo (x) até dois salários mínimos ( ) mais 

de dois ( )



2º BLOCO: PRÁTICAS DOMÉSTICAS

1.A FAMILIA E A SUA RELAÇÃO DE FILHA

Fale um pouco sobre a sua vivencia em casa?

Como é a sua família

Como foi a sua infância?

O que o seu pai e sua avó ensinam para você?

Você  enquanto  menina, como é  tratada?

Como são  tratadas as doenças em sua casa?

2. O LAZER

Quais eram as brincadeiras quando você era criança?

Com quem era que você brincava?

Como era o relacionamento com os meninos?

Que tipo de festas freqüenta? 

E o namoro, como acontece? 

3. O TRABALHO

Quando você era pequena tinha algum afazer doméstico?

Que tipo de trabalho você aprendeu a fazer?

Quem foi que te ensinou?

Gostaria de falar alguma coisa mais sobre a sua família e as coisas que aprendeu na casa dos 

pais?



3º BLOCO: PRÁTICAS RELIGIOSAS

1. RELIGIÃO E FAMILIA

Qual a religião da sua família?

Como é que são transmitidos os ensinamentos religiosos na sua família?

Como é  a participação da família na igreja?

Como é que a sua família se organiza pra participar das festas da igreja?

2. RELIGIÃO E MULHERES: O PAPEL DA MULHER NA IGREJA

Quais são os ensinamentos da igreja passa para as mulheres, meninas, adolescentes?

Como era a participação das mulheres na igreja?

Quais eram os conselhos dados pelos padres para as mulheres?

Quais as cobranças que a igreja faz para as mulheres?

Como era a participação das mulheres nos rituais religiosos?

3. RITUAIS DE FESTAS:

Com é que são as festas religiosas daqui de missão?

Quem organiza as festas da igreja?

Como é a festa da padroeira?

E a festa profana?

E as festas da semana santa?

Como é o natal?

E a  festa de reis?

2.4. RITUAIS DE MORTE: A MORTE E A PERDA

Como são feitos os enterros aqui na Missão?

Como era a participação das mulheres nas sentinelas?

Os corpos eram recomendados pelos padres?

Gostaria de dizer mais alguma coisa mais sobre a igreja e as coisas que aprendeu com os 

padres? 



4º BLOCO: PRÁTICAS ESCOLARES

1. A ESCOLA E A FAMILIA

O que a sua família pensa sobre a escola?

Os seus pais são alfabetizados?

Qual a escola que eles freqüentaram?

O que eles falavam sobre a escola?

2. A ESCOLA E O PROCESSO EDUCATIVO

Fale um pouco sobre a escola.

Qual é a sua série?

Lembra  de todos os seus  professores?

Como é que são as aulas?

Quais os ensinamentos que a escola passava para as alunas?

Lembra de alguns (a) colegas?

3. A ESCOLA, AS FESTAS E AS BRINCADEIRAS

 Fale sobre as festas de sua escola?

Quem participa?

O que a sua família fala sobre isso?

Quando você era pequena que tipo de brincadeiras vocês costumavam brincar?

Brincam separadas as meninas ou todos juntos?

4. A ESCOLA E OS CASTIGOS

Quando você era criança recebeu algum castigo na escola?

Era utilizado esse tipo de castigo na escola?

Quais os tipos de castigos que os professores utilizavam nos alunos?

Você gostaria de falar mais alguma coisa sobre a sua vida na escola?



ANEXO II
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