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“... é o permanente revolucionar da produção, o abalar ininterrupto de todas as 

condições sociais, a incerteza e o movimento eternos... Todas as relações fixas e 

congeladas, com seu cortejo de vetustas representações e concepções, são dissolvidas, 

todas as relações recém-formadas envelhecem antes de poderem ossificar-se. Tudo que 

é sólido se desmancha no ar...” 

 

 

Marx e Engels, 1973, p.70 



 7

RESUMO 
 

  

 

 

Este trabalho tem como intento, perceber como se dar a “construção” do 

município de Amélia Rodrigues, tendo como ponto de partida os discursos produzidos 

internamente. Todos visando a tentativa de elaborar uma identidade local. Sendo que os 

mesmos serviram para identificar memórias do que representou este território nos 

períodos que antecede a formação do município, ou seja, a emancipação, como o labor 

nos engenhos, alambiques e usinas que ali existiam, além de manifestações culturais, 

sobretudo de caráter religioso, desenvolvidas neste local. Após a emancipação, veremos, 

também, o impacto de como uma administração local criada modifica a dinâmica 

territorial e interfere nos festejos populares. 

 

Palavras-chaves: identidades, identidade local, construção, emancipação, 

territorialidades, manifestações culturais. 
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 ABSTRACT  
 

 

 

 

 

This work has the intention, is to understand how the "construction" of the 

municipality of Amelia Rodrigues, taking as a starting point the discourses produced 

internally. All aimed at trying to develop a local identity. As they used to identify the 

memory representing the territory in the period preceding the formation of the council, 

or the emancipation and labor in the mills, stills and plants that existed there, as well as 

cultural events, especially the religious character , in this place. After emancipation, we, 

too, the impact of a local government created the dynamic changes in territorial and 

interferes common festivities.  

 

 

Keywords: identity, local identity, design, empowerment, territoriality, cultural events. 
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Introdução 

 

Introduzindo as experiências de grupos sociais “amelienses” na historiografia 

           Este trabalho é uma tentativa de compreender como se dá a construção de uma 

cidade, para além dos monumentos, leis, administrações e articulações políticas, mas 

também, através dos discursos que legitimam e criam sentimentos que transitam por 

todos os grupos sociais, que desempenham papéis específicos, da sociedade local. 

 Outro intento desta pesquisa foi entender a especificidade de um território dentro 

do Recôncavo Baiano com laços culturais inter-regionais por se manter na passagem 

para o sertão, descentralizando a idéia de elementos culturais “únicos”, “duros” em si 

mesmos. Formando, assim, a “colcha de retalhos” que é Amélia Rodrigues. 

           A partir da década de 1970, a quantidade de estudos e pesquisas dentro da 

História Regional e Local tem crescido paulatinamente. Isto se deve a diversos fatores, 

dentre eles: 

                  ▪ A mudança do conceito de região; 

                  ▪ O “esgotamento” das chamadas “macro – histórias”; 

                  ▪ Instalação dos cursos de pós – graduação; 

                  ▪ Transformações recentes da produção historiográfica brasileira – Nova 

História; 

           Como a escolha de estudo se restringe ao município de Amélia Rodrigues e no 

tempo presente – história recente – faz-se necessário, discutir o que caracteriza um 

local. Para isso, utilizarei conceitos do livro “República em Migalhas”, organizado por 

Marcos A. da Silva. Este livro abarca do teórico ao documental, do historiográfico ao 

político, ao econômico, do social ao ideológico. No primeiro artigo, “História e Região: 

Reconhecendo e Construindo Espaços”, está explicito que para dar sentido à História 

Local é preciso que haja uma discussão sobre o conceito de “região”, o qual deixa de ser 

sinônimo de “região natural”, de elementos naturais com suas especificidades 

climáticas, de relevo, vegetação, hidrografia etc., que determina a ação humana, para 

outro conceito, o qual, a partir da “geografia crítica”, tem como base o que o geógrafo 

Milton Santos propõe: 

 

... apreender as diferenças e contradições geradas pelas ações humanas, ao longo da história, 
em um determinado espaço. Essa região exprime uma especificidade, uma singularidade, 
dentro de uma totalidade, ou seja, a região é uma categoria espacial que configura uma 
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particularidade dentro de uma determinada organização social mais ampla, com a qual se 
articula. 1 
 

           Essa concepção de espaço físico em interação com as relações humanas norteia 

uma discussão que pode gerar dúvidas para a execução do estudo histórico, que 

compreende na diferença entre “espacialização” e “regionalização”, o que pode 

modificar a produção da pesquisa. Essa distinção é necessária porque interfere na 

delimitação da região trabalhada. A regionalização é o espaço de sociabilidade que pode 

ultrapassar, ou não, a espacialização, que se refere ao território determinado pelo 

Estado, demarcação de fronteiras, separação territorial, enquanto que a regionalização 

está mais ligada a cultura, costumes, aglutinação e abrangências, ou seja, é a interação 

do espaço mais grupo social. 

           Com essa perspectiva de região é que se pode definir o que será entendido por 

local e por regional. Segundo Erivaldo Fagundes, o regional e o local não seriam 

coincidentes, para ele, o espaço local se insere numa região. Ou seja, Amélia Rodrigues 

está inserida na regionalização do Recôncavo Baiano. Para Erivaldo, o regional: 

 

Pode-se aplicar numa região do Brasil, o Nordeste; uma capitania; parcela de uma 
dessas unidades administrativas, integradas num sistema de regionalização governamental, 
como a Chapada Diamantina ou espaço isolado, reconhecido ao longo da sua formação 
histórica, como o Alto Sertão da Bahia; e até a um município ou parcela dele, desde que se 
ajuste às condições essenciais da sua proposição teórica.”2 
 

           As especificidades da História Regional e Local permitem que a pesquisa possa 

atingir outras dimensões, não ficando restritas, apenas, a localidade. A relação entre o 

regional e o local com o todo se dá através da contextualização e da dinâmica externa a 

essa localidade, da qual se articula. É possível trabalhar esta perspectiva nesta pesquisa, 

fazendo uma análise do município de Amélia Rodrigues, percebendo o que acontece no 

Recôncavo, no Nordeste, em outras regiões do Brasil, na América do Sul e, até, no 

contexto mundial, em assuntos relacionados à economia, por exemplo. 

           Em “República em Migalhas” a concepção desse tipo de abordagem sugere que 

esta seja o “único” método eficaz para testar a validade de grandes teorias, visto que são 

espaços não uniformes e não harmônicos. Com isso, esta concepção rígida de análise 

num único tipo de abordagem não será adotada por este trabalho. Contudo, este mesmo 

                                                           

1. AMADO, Janaína. História e Região: Reconhecendo e Construindo Espaços. In.: SILVA, Marcos A 
da (Org.). República em Migalhas: história regional e local. São Paulo: Marco Zero, 1990, p. 08. 

2. NEVES, Erivaldo Fagundes. História Regional e local: fragmentação da história na crise da 

modernidade. Feira de Santana: UEFS; Salvador: Arcádia, 2002. 



 13

tipo de abordagem proposta nos artigos contidos em “República em Migalhas”, 

também, abre um “leque” de possibilidades, onde cabe o diálogo com a história 

ambiental, política, econômica, como também, possibilita uma série de discussões, 

tendo como perspectiva o gênero, ou questões relacionadas à identidade, o que se torna 

mais próximo deste trabalho, no sentido de trabalhar essa construção a partir da 

diversidade social. Outra possibilidade é a história comparada, que pode ser feita a partir 

de duas localidades de uma mesma região ou pode abarcar duas regiões, o que fica a 

critério do pesquisador. Por isso, esta pesquisa não comunga a idéia de que exista um 

“método eficaz”. 

           É importante ressaltar que há também campos da história que o tipo de 

abordagem regional e local não dialoga. Nesse aspecto, pode-se destacar a micro - 

história. José D’Assunção em “O Campo da História” deixa claro que são campos 

radicalmente distintos. Para o autor, trabalhar com história regional e local implica em 

mostrar-se interessado em estudar diretamente uma região específica, podendo se referir 

a um recorte antropológico, cultural, ou qualquer outro de acordo com o problema 

histórico, não necessariamente ligado a um recorte administrativo ou geográfico. Já a 

micro-história não trata necessariamente de um espaço físico reduzido (embora isso 

possa acontecer). Esta última é uma abordagem que tem como proposta a redução da 

escala de observação do historiador: como a trajetória de determinados atores sociais; 

um núcleo de representações, uma ocorrência (um crime), por isso não deve ser 

confundido com a história regional e local. Sobre isso, Erivaldo Fagundes vai dizer que: 

 
A proposta da história regional e local não circunscreve na de micro-história – 

proposição metodológica da década de 1980, que seria, na expressão de Vainfas, uma das 
manifestações da história das mentalidades – tendo seu objeto de estudo, nas racionalidades 
e estratégias de funcionamento das comunidades, parentelas, famílias, indivíduos. Giovanni 
Levi, um dos teóricos da micro-história, recomendou não defini-la em relação às micro 
dimensões de seu objeto de estudo, porque essa proposta metodológica de se pensar a 
história e construir a historiografia, originara de historiadores com raízes marxistas. 3 
 

           Para ratificar o que definiria o tipo de abordagem compreendido por história 

regional e local, José D’Assunção, de forma compacta, aponta para o objetivo central do 

pesquisador que adere à mesma: 

 
... o interesse central do historiador regional é estudar especificamente este espaço, ou as 
relações sociais que se estabelecem dentro deste espaço, mesmo que eventualmente pretenda 
compara-lo com outros espaços similares ou examinar em algum momento de sua pesquisa 

                                                           
3. Ibid. 
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a inserção do espaço regional em um universo maior (o espaço nacional, uma rede 
comercial). 4 
 

           Erivaldo Fagundes também define a História Regional e Local na perspectiva das 

relações de grupos sociais que modificam e transformam o espaço, concepção 

compartilhada nesta pesquisa quando diz: 

A história regional e local consiste numa proposta de estudo de atividades de 
determinado grupo social historicamente constituído, conectado numa base territorial com 
vínculos de afinidades, como manifestações culturais, organização comunitária, práticas 
econômicas, identificando-se suas interações internas a articulações exteriores e mantendo-
se a perspectiva da totalidade histórica. 5 

 
           Em relação ao período que abarca, desde 1950 até 1990, pode-se “classificar”, 

também, como uma história do tempo presente. Devido a dificuldade de aceitação de 

outros historiadores, que defendem o exercício do ofício mais “tradicional”, com os 

fatos e acontecimentos já “decantados”, dois autores: Chauveau e Tértard, dizem o 

seguinte: 

Entretanto, os pais dos Annales tinham dado um lugar particular ao imediato, ao 
presente e mesmo ao político. Marc Bloch escrevia: “A incompreensão do passado nasce 
afinal da ignorância do presente”. Quando Lucien Febvre, num curso intitulado “A História 
na Vida Contemporânea”, ele afirma que “a análise do presente” podia dar “régua e 
compasso” à pesquisa histórica. Os Annales d´Histoire économique et sociale faziam eco a 
essa análise6. 
 

         Acontece que, mesmo sem o propósito, a Nova História ignorou e inaugurou “o 

presente”, ela deixou as produções sobre o tempo presente “sob controle”. Uma 

comprovação disso são os artigos publicados com reflexões essenciais sobre o presente, 

como: 

... Pierre Nora e Jacques Le Goff, que tiveram lugar duas reflexões essenciais sobre o 
presente. Provas disso são os artigos de Pierre Nora, “le retour de l’ événement”, páginas 
capitais publicadas em Faire de l’Histoire, e o capítulo de Jean Locauture: “L’Histoire 

immédiate”, páginas simbólicas publicadas em La Nouvelle Histoire (que consiste o único 
ensaio sobre a noção de imediato)7. 
 

           Um fato interessante a ser analisado, é a proposição de temas de uma história 

imediata, o que parece ser um fenômeno de geração, ou seja, a relação entre os 

historiadores (que são, também, sujeitos sociais) com as discussões postas em seu 

tempo, em relação a isso Chauveau e Tértard coloca que: 

                                                           
4. BARROS, José D’Assunção. O Campo da História: especificidades e abordagens. Petrópolis, Rio de 
Janeiro: Vozes, 2004. 

5. NEVES, Erivaldo Fagundes. História Regional e Local: fragmentação na crise da modernidade. 
Feira de Santana: UEFS; Salvador: Arcádia, 2002. 

6. CHAUVEAU, Agnès; TÉRTART, Philippe. Questões para a História do Presente. Bauru, São Paulo: 
EDUSC, 1999, p. 10. 

7. Ibid.; p. 11. 
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O retorno do político desempenhou, pois, científica e intelectualmente, um papel 
essencial na afirmação da história do presente. Se deixamos aqui em suspenso a história do 
imediato, é porque ela nos parece antes de tudo tributária dos dois outros fatores que 
determinaram o desabrochar da história do presente: o impacto “de geração” e o fenômeno 
concomitante de demanda social. 8. 
 

           Estas demandas sociais são bem localizadas, porque fazem parte de uma 

construção social de um determinado local. O que sugere uma criação a partir da 

dinâmica de uma determinada sociedade e de uma série de fatores e acontecimentos que 

lhes é peculiar.  

Para analisar estas especificidades sobre sujeitos históricos de uma determinada 

localidade é preciso do conceito de “identificação”. A complexidade de tratar sobre 

“identidade” está relacionada a composição social, ou seja, em meio a tanta diversidade, 

pluralidade (étnico-racial, econômica, etária, cultural ...), há elementos que singulariza, 

identifica e o torna “pertencente a”. Como todos os elementos que caracterizam uma 

“identidade local” são passíveis de transformações, logo essa “identidade local” não é 

rígida, visto que as identidades são construídas dentro de um discurso, além de criar 

símbolos que demarcarão a diferença. Neste sentido, Kathryn Woodward, no capítulo 

“Identidade e Diferença: uma introdução teórica e conceitual”, do livro: “Identidade e 

Diferença”, organizado por Tomaz Tadeu da Silva, diz que: 

Essa história mostra que a identidade é relacional. A identidade (servia) depende, para 
existir, de algo fora dela: a saber, de outra identidade (Croácia), de uma identidade que ela 
não é, que difere da identidade (sérvia), mas que, entretanto, fornece as condições para que 
ela exista. A identidade (sérvia) se distingue por aquilo que ela não é. Ser sérvio é ser um 
“não-croata”. A identidade é, assim, marcada pela diferença. 9 
 

           Identidade é a composição de vários papéis e posições que o sujeito assume na 

sociedade, dentre eles podemos destacar: o “sentimento” de pertencimento a um 

determinado grupo e/ou local, relações de parentesco, ligações étnico-raciais, condições 

materiais e sociais, simbolismos, diferenças de gênero, enfim, tudo que determina e 

identifica as relações sociais de cada sujeito histórico.  

 Dessa forma, que as idéias de Hall se faz presente neste trabalho, pois para ele: 

As culturas nacionais são compostas não apenas de instituições culturais, mas também 
de símbolos e representações. Uma cultura nacional é um discurso – um modo de construir 
sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações quanto a concepção que temos de nós 
mesmos. As culturas nacionais, ao produzir sentidos sobre “a nação”, sentidos com os quais 
podemos nos identificar, constroem identidades. Esses sentidos estão contidos nas estórias 
que são contadas sobre a nação, memórias que conectam seu presente com seu passado e 

                                                           
8. Ibid; p. 15. 

9. SILVA, Tomaz Tadeu da. (Org.). Identidade e Diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 
Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2000. 
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imagens que dela são construídas. Como argumentou Benedict Anderson (1983), a 
identidade nacional é uma “comunidade imaginada”10 
 

 Ou seja, o interesse de apresentar e refletir sobre os discursos que tentam, de 

certa forma, construir uma identidade local, mesmo remetendo a algo coletivo, sempre 

partirá do posicionamento de quem está proferindo, carregando consigo, valores 

agregados dos diversos grupos sociais que o qual pertence concomitantemente. Esse 

modo de conceber a “identidade local” é antagônico ao conceito de “identidades 

nacionais”, pois este tem como horizonte a percepção de “símbolos” e discursos 

produzidos internamente em um determinado território para agregar todos àqueles que o 

compõem, mesmo que não se identifiquem com estas convenções, geralmente 

produzidas para a manutenção do poder sobre este mesmo local. 

Para entender como se “formou” Amélia Rodrigues e a partir de quê os discursos 

são construídos a pesquisa é composta por três momentos: 

1. O local nos Antecedentes da Emancipação, que contextualiza como se 

desenvolveu o povoado de Inhatá, se transformando em “Lapa”, “Maracás”, 

“Traripe” até chegar a se constituir como Amélia Rodrigues. 

2. O Processo de Emancipação chama a atenção para como se deu este 

momento, acreditando ser um ponto de ratificação de um sentimento que já 

havia sido construído pelos habitantes, mas tornando-se formal a partir da 

instalação de uma administração local, apontando também as circunstâncias 

em que foi realizada. 

3. O cotidiano e as representações dos “amelienses” trazem a questão prática 

do discurso da identidade local. A cultura através das crenças, das festas, do 

trabalho, da disposição urbana e da composição social. 

Neste sentido, de acordo com o tema, que é a permanente construção de Amélia 

Rodrigues através dos discursos sobre a identidade local, e com o recorte espacial e 

temporal escolhidos, esta pesquisa se enquadra no tipo de abordagem denominado de 

história local, podendo dialogar também, simultaneamente, com a história política e 

cultural, discutindo discursos sobre identidade. 

 

 

                                                           
10. HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 11° edição: Rio de janeiro, 2006,  

p. 50 – 51. 
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Capítulo I 

O Local nos Antecedentes da Emancipação 

 

Um local de “passagem”: de parada de tropeiros a ligação de dois centros econômicos 

da Bahia. 

 Para compreendermos as diversas culturas, identificadas em uma determinada 

localidade, é preciso, primeiramente, perceber quais as condições em que os sujeitos 

históricos estão envolvidos. Para que através do “espaço” reportado, atentando para as 

edificações, os monumentos e toda dinâmica territorial, sejamos capazes de ler as 

práticas desenvolvidas cotidianamente e a relação entre os sujeitos e o local através da 

história. 

As cidades são antes de tudo uma experiência visual. Traçado de ruas, essas vias de 
circulação ladeadas de construção, os vazios das praças cercadas por igrejas e edifícios 
públicos, o movimento de pessoas e a agitação das atividades concentradas num mesmo 
espaço. E mais, um lugar saturado de significações acumuladas através do tempo, uma 
produção social sempre referida a alguma de suas formas de inserção topográfica ou 
particularidades arquitetônicas. 11 
 

 Será neste sentido que a identificação do território em discussão irá auxiliar a 

percepção da formação de uma sociedade, pois a invenção de novas territorialidades 

ocorre justamente a partir dos movimentos emancipatórios. Sendo que, “pensar o 

território implica pensar politicamente a cultura” 12, as formas de apropriação da terra, 

de ordenamento, organização e disposição do município, as atividades que o sustenta 

economicamente e os discursos que envolvem o próprio cotidiano deste local. 

 Amélia Rodrigues está localizada a 80 km de Salvador, capital do Estado da 

Bahia, fazendo limites com os municípios de São Sebastião do Passe, ao sul, Terra 

Nova, a leste, Santo Amaro da Purificação, ao oeste e sul, e Conceição do Jacuípe, ao 

norte. Tem área de 124 Km2 e com aproximadamente 22 mil habitantes na junção da 

                                                           
11. BRESCIANNI, Maria Stella M. História e Historiografia das Cidades, Um Percurso In.:  FREITAS 

M. C. Historiografia Brasileira em Perspectiva. 

12. POTO-GONÇALVES, Carlos Walter. A Reinvenção dos Territórios: a experiência latino-

americana e caribenha. Retirado do site: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/cece/Carlos%20Walter%20Porto-Goncalves.pdf 
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zona rural com a urbana13, sendo cortada pela BR - 324. Além de sua sede, abrange os 

distritos de Inhatá e Mata de Aliança. 

 A cana-de-açúcar, historicamente, constituiu a base econômica e, também, a 

cultura do trabalho da região, onde mais tarde se configuraria o município de Amélia 

Rodrigues. Isto ultrapassou diversos sistemas políticos do Brasil, do estado de colônia à 

república, perpassando, também, por vários momentos importantes da economia baiana, 

para além dos tempos coloniais, os engenhos de açúcar (como podemos ver no mapa 

abaixo da região no final do século XIX) deram lugar aos alambiques, com o auge da 

cachaça, e as usinas açucareiras, como se pode perceber em uma matéria do Jornal Feira 

Hoje de 1976: 

O principal fator da economia é a atividade agro-açucareira do município: Aliança, na 
Vila da Mata de Aliança, é a maior de todo o Estado, a Usina Itapetingui, no povoado de 
Itapetingui, fabrica o melhor açúcar da região, mais ou menos 4 mil operários e 
trabalhadores braçais aí se instalam. 
Sete alambiques destilam a melhor aguardente produzida no Norte Nordeste do Brasil, o 
principal é Boa Esperança, que, com instalações modernas, tem capacidade para produzir 
até 25 mil litros, existem outros com menor produção, excelente qualidade.14  
 

 

 
 

*Figura 01. Fronteiras de engenhos ao longo do rio Jacuípe, durante a recuperação do 
comércio açucareiro após a superação da concorrência com as Antilhas. 
 
 

 

                                                           
* Figura 01. Baseada em um mapa de 1864 no Mosteiro de São Bento em Salvador. In.: SCHWARTZ, 
Stuart B. Segredos Internos: Engenhos e escravos na sociedade colonial, 1550 - 1835. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1988, p. 344. 

13. Dados disponíveis no IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

14. Feira de Santana, Jornal: Feira Hoje, 27 de março de 1976 (sábado), p. 02. 
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Os áureos anos da supremacia canavieira 

 

 
 A história do município de Amélia Rodrigues tem “início” quando os irmãos 

Luís Vaz Paiva e Manuel Nunes Paiva passaram a ser donos de uma sesmaria, em 12 de 

setembro de 1609, abrangendo toda região em que se encontra hoje o município, 

concedida pelo governador (português) Dom Diego de Meneses. Posteriormente 

Manuel Nunes Paiva tornou-se o único proprietário, mas por pouco tempo, pois passou 

as terras para o Mosteiro de São Bento, da Cidade do Salvador. 

           Com novas propostas para as terras, a instituição religiosa começou o processo 

de povoamento, fazendo construções como a capela, o convento e o engenho, nomeando 

a região de Inhatá em 25 de janeiro de 1622. O lugarejo, então, foi crescendo devido a 

grande quantidade de engenhos de açúcar que se situavam na região, por causa das 

condições climáticas e o solo massapé, como o Engenho São Bento do Inhatá, o 

Engenho Novo, o Engenho da Mata e o Engenho Nossa Senhora de Brotas, todos do 

século XVIII. Com o decorrer do tempo, foram surgindo alambiques e posteriormente 

usinas. Fatos interessantes como a transição do Engenho da Mata para a Usina Aliança, 

por volta de 1880, o único engenho que “prosperou” se tornando uma usina ainda em 

atividade, que levam a perceber as transformações ocorridas na dinâmica social. É 

importante ressaltar também, a usina mais importante da região, que durante muito 

tempo abasteceu todo o Recôncavo Baiano, a Itapetingui. Com o crescimento da 

demanda da atividade açucareira surgiram novos engenhos como o Engenho do 

Bangala, Engenho Tebaida, Engenho Triunfo e o Engenho Ipiranga, todos já no século 

XIX. 

. Figura 02   Figura03 

* Figura 02: Usina Aliança; Figura 03: Usina Itapetingui. 
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A cana-de-açúcar sempre foi a maior atividade econômica da região, entretanto, 

o solo e o clima são apropriados a diversos tipos de cultura, o que propiciou o cultivo de 

fumo, mandioca, feijão, milho, amendoim, abacaxi, além de culturas desenvolvidas 

permanentemente, como por exemplo: banana, laranja, manga, côco-da-baía, etc. Outros 

tipos de atividades também fazem parte da economia do município, como por exemplo, 

a “Fundição São Roque”, a Fábrica de Postes Irmãos Romagnole, a avicultura e a 

pecuária bovinos, eqüinos, suínos e muares. 

A região é cortada por dois rios: o Jacuípe e o Traripe. Por causa deste último 

que passou a ser chamada de Traripe quando o aspecto de Amélia Rodrigues, ainda que 

esteja se desenvolvendo lentamente, não deixou de ser como “antes”, quando 

remetemos a idéia de um simples local de descanso, como era a parada de tropeiros em 

épocas passadas. Não pelo seu território ou pela quantidade de habitantes, mas pela 

simplicidade do lugar e pela forma de vida das pessoas. 

Por passar despercebida como um lugarejo entre Salvador e Feira de Santana, a 

impressão é de que o município de Amélia Rodrigues vive no esquecimento, assim 

como “centenas de escritores e escritoras, que, pelas contingências do seu tempo e das 

posteriores, jamais conseguem um momento em que se ilumine sua obra” 15, dentre 

estes a escritora que inspirou o nome da cidade. No entanto, fatos referentes a 

modernização e transformações da conjuntura baiana perpassam por Amélia Rodrigues 

e que trazem questões relevantes para serem descobertas e refletidas tanto pela 

população que a habita quanto pela comunidade acadêmica e, sobretudo, pelas pessoas 

interessadas na história do Recôncavo Baiano.  

 

A formação social de Amélia Rodrigues 

 Em meio ao frenético processo de modernização, posto no âmbito nacional, as 

regionalidades modificavam seus espaços urbanos a partir da sua própria organização, 

mas também sofrendo o impacto da dinâmica territorial com as novas acomodações e 

movimentos da população que constituía o Recôncavo Baiano e sua relação com o 

entreposto comercial que sempre foi a cidade de Feira de Santana. 

 Nota-se a brusca mudança da apropriação deste espaço quando analisamos a 

questão demográfica entre os anos de 1940, com 2.010 habitantes, e 1950, com 3.786 

                                                           
15. Alves, Ivia. Itinerários Percorridos. Salvador: NICSA/Bureau, 1998, p. 5. 
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habitantes, aumento populacional de 88,4%. Já após as transformações urbanas e 

políticas ocorridas na década de 1950 e 1960, principalmente com a construção da BR-

324 interligando dois pólos industriais da Bahia (Aratu – Subaé) e, sobretudo, na década 

de 1980 estima-se que a população ficou muito maior: “A antiga parada de tropeiros 

cresceu e sua população “atual” (de 1988) fica em torno de 35 mil habitantes, 

distribuída entre as zonas urbana e rural”16 

 Sob essa condição, que rompe com o cotidiano de um lugarejo, tornando cada 

vez mais concreto a expectativa da chegada de um progresso, tão cantado no trajeto da 

“independência política” e na construção de um discurso sobre certa identificação com o 

local, que foi travado por diversos setores sociais, mas que compartilhavam das diversas 

manifestações culturais, além de alguns interesses: 

 
No transito e na festa, uma população híbrida entre ilustres descendentes dos 

patriarcados portugueses, trabalhadores de usinas, produtores rurais autônomos, motoristas 
de transportes de cargas e lotações, pequenos comerciantes varejistas e feirantes, apoiaram a 
luta política pela emancipação da Lapa, movidos por ideais de solidariedade, cooperação e 
desenvolvimento, de acordo com a expansão da velha produção canavieira em suas novas 
possibilidades de transito humano e circulação de produtos.17 

 
 
 Será a partir deste pressuposto que veremos o processo da emancipação do 

município de Amélia Rodrigues e surgimento dos discursos de identidade local, 

pautados nos interesses políticos e individuais, através de documentos escritos e orais, 

no próximo capítulo. 

 

As produções que apontam à cultura local de Amélia Rodrigues 

A importância de conhecer a própria história, ou de registrar possíveis versões 

de uma história, se faz muito significativa, sobretudo para a memória e para se constituir 

como um espaço de discussão, discordância ou ratificação. Para isso, como a história é 

infinda e sujeita a “superações” que, a partir da proposta desta pesquisa, é necessário 

apontar outros trabalhos que elucidaram o andamento desta. Com indícios de fontes, e 

motivada, também, pela escassez de informações e reflexões sobre o tema, busquei 

historicizar a formação do município de Amélia Rodrigues a partir daqueles que o 

constrói, ou seja, a partir de produções e depoimentos de pessoas residentes do 

                                                           
16. Amélia Rodrigues: Uma Cidade, Uma Mulher. (Livro Oficial), 1988, p. 49. 

17. SOUZA, Amós da Cruz. Comemorações e fotografias: práticas de inovação pedagógico-cultural e 

os afro-brasileiros na Escola Maria Teófila – Amélia Rodrigues – Bahia (Dissertação de Mestrado), 
2007, p. 116. 
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município e que acompanharam, de alguma forma, o processo histórico aqui retratado. 

Contudo, revisionar uma bibliografia exige um trabalho analítico muito embasado, seja 

em outras perspectivas teóricas, seja em metodologias distintas, ou a partir de novas 

abordagens, sendo tais questões as primeiras “dificuldades”. Um segundo problema é 

quanto a construção das críticas, pois requer certo cuidado quanto às fontes trabalhadas, 

o contexto em que a produção revisionada foi escrita e a posição do próprio autor sobre 

o tema, partindo de sua experiência. 

Devido a escassez de trabalhos relacionados com o tema e espacialidade 

escolhidos, procurei produção historiográfica, acadêmica, para fazer revisões de 

bibliografias que se aproximem do trabalho referido quanto ao assunto (da forma mais 

abrangente do tema, no campo das identidades). Contudo, está presente neste trabalho 

um terceiro “obstáculo”: não há qualquer historiografia sobre o município de Amélia 

Rodrigues, ou melhor, nenhuma produção resultante de uma análise embasada 

teoricamente em qualquer tipo de abordagem ou aspecto político, econômico e cultural 

do município. 

Partindo dessa escassez, a única referência quanto a tentativa de construção 

pautada na memória sobre o município é uma produção oficial intitulada por “Amélia 

Rodrigues: Uma Mulher, Uma Cidade” 18, datada de 1988, em comemoração aos 27 

anos da emancipação política. Esta produção faz referencia à urbanização “em curso” e 

aponta para uma tentativa de construção de uma história local e, também, para uma 

espécie de um ensaio sobre a biografia da mulher Amélia Augusta Rodrigues, que “deu” 

o nome à cidade. 

O livro aqui proposto para análise é organizado em sete tópicos: Apresentação; 

os símbolos do Município; Histórico; Personalidades; Aspectos Gerais; Administração 

Municipal; Fontes de informação. Através dessa divisão, podem-se perceber dois pontos 

relevantes sobre a intencionalidade da produção: o primeiro é a necessidade de “pensar” 

(ou construir) uma identidade local, dentro da ideologia das “identidades nacionais” 

através dos símbolos que representam a cidade agrícola canavieira e sua importância no 

“auge” da comercialização da cachaça, como o moedor e o destilador, além do ideário 

de progresso e civilidade representados pelo livro e a pena que simbolizam a escritora 

Amélia Rodrigues e sua representação. O segundo ponto é o caráter propagandista da 

                                                           
18. Amélia Rodrigues: uma Mulher, Uma Cidade. (Livro Oficial do Município), 1988. 
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gestão de 1988, da gestão de Antônio José Pinto, com as obras em andamento em prol 

da urbanização. Mas também, nas entrelinhas, é possível perceber nesta produção 

aspectos da cultura popular e as manifestações desta cultura. 

Em relação a organização Livro Oficial é preciso destacar, também, a forma 

como é colocados os temas. Sempre diretamente ligados com o sentimento de 

pertencimento desencadeado pelo trabalho agrícola “trazido” para o livro através de 

uma ligação histórica sobre o que significou a produção da região do Recôncavo 

economicamente desde o período colonial, traçando uma linha do tempo pela “dinâmica 

das propriedades de terras”, do período da sesmaria dos Irmãos Paiva, passando pelos 

Beneditinos, à formação de um distrito de Santo Amaro da Purificação, depois à 

emancipação política, até ao processo de “urbanização” realizado pela gestão de então 

(de 1988, no caso). Trata-se de uma “história linear” que visa a elevação de um 

território, enquanto significativo, no processo histórico nacional, a fim de “elevar”, 

também, a população (fazer com que se sinta detentora de um legado). 

O segundo ponto forte do livro, já “pegando o gancho” da parte do histórico, 

será a trajetória, mesmo que superficial, dos prefeitos antecessores e uma “sutil” 

comparação nos aspectos elencados nas áreas de urbanismo, economia, cultura, 

educação, saúde, religião e justiça que culminarão na “administração municipal” com 

uma “cidade restauradora”. Todos estes subtemas são pequenos textos os quais não há 

como saber a autoria e geralmente trazem dados sem referência das fontes. 

A produção tem elementos que são de extrema importância para serem 

analisados, com seus equívocos, mas também, com a confecção e reunião de 

informações, fontes e iconografia postas em Amélia Rodrigues: uma cidade uma 

mulher. E analisar, a partir dessa obra, como se podem perceber algumas trajetórias do 

município e ideologias, através de elementos e conteúdo contidos neste livro, como por 

exemplo, na apresentação feita pelo prefeito da época, Antônio José Pinto, dizendo ter 

como objetivo: “apresentar a quantos dela tomarem conhecimento e, particularmente 

aos amelienses, informações que possam contribuir para uma análise imparcial”19 sobre 

os fatos ocorridos no município, ou seja, traz um tipo de história que pode ser 

enquadrado na linha positivista, acreditando que é possível a produção de um texto 

                                                           
19. Ibid; p. 7. 
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imparcial aos que o constrói, sobretudo quando se trata de uma versão oficial, o que é 

um grande equívoco historiográfico. 

O segundo tópico do livro destaca os significados dos símbolos do município e 

segue montando um histórico desde o “Brasil colônia” ou a “Amélia colônia”, ou 

melhor, “São Bento do Inhatá colônia” até a administração de Antônio Pinto. Com 

muitas informações, porém não possui compromisso algum em citar as fontes ou 

argumentação histórica. Em geral, conta a trajetória política dos respectivos dirigentes, 

desde o primeiro prefeito, Gervásio Bacelar, com a criação do município, até a 

administração do prefeito Antônio Pinto, em que o livro foi produzido. 

As informações deste livro são baseadas em leis que legitimaram a criação dos 

distritos que circunscreve a região, destacando também, os vários engenhos que 

sustentou e transformou a atividade econômica local, colocando a cana-de-açúcar como 

a força do desenvolvimento do município. A produção traz uma lista dos membros da 

Câmara Municipal do período escrito e uma espécie de homenagem a “nomes notáveis”, 

pessoas que, segundo o livro, interferiram na “construção do município”, dentre eles são 

destacados, literalmente, cientistas, médicos, escritores e professores. 

Ao mesmo tempo o livro tenta “dar” ao município um lugar de destaque 

colocando o município como “Testemunha da Sabinada”, como se estivesse 

classificando o que seria preponderante, ou não, na história do local, caracterizando o 

espaço sem a preocupação de observar criticamente a relevância de um “evento 

histórico” ou de um “evento” irrelevante para o processo histórico local. Sendo que 

coloca, também, a “Sabinada” como um “movimento social” de grande projeção 

histórica, o que não é o caso. 

Os textos contidos nesta fonte, também, buscam passar uma determinada idéia 

de identidade e valores religiosos “católicos”, justificando como resultado do processo 

histórico da formação do município. Contudo, no texto que se refere restritamente a 

parte cultural, é perceptível o legado afro-brasileiro na comida, nos ritos de cura, nas 

festas e na prática cotidiana, sobretudo no labor agrícola-açucareiro. 

Por fim, ressalta a equipe administrativa da época e as obras realizadas, 

enumerando-as, com uma vasta iconografia. 

Outra obra interessante para ser apontada nesta pesquisa é o trabalho do 

historiador Amós da Cruz Souza, “Comemorações e fotografias: práticas de inovação 
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pedagógico-cultural e os afro-brasileiros na Escola Maria Teófila – Amélia Rodrigues 

– Bahia”
20. Mesmo não sendo especificamente sobre o município, faz referência a um 

aspecto do campo de estudo que é a discussão sobre identidades e toda a sua 

multiplicidade, sobretudo quando se trata da afro-brasilidade na Escola Maria Teófila, 

que além de fruto da emancipação do município, como primeira instituição educacional, 

cultivou, também, um currículo peculiar organizado a partir de suas manifestações 

culturais. 

Este trabalho sobre o espaço educacional é permeado pela abordagem étnico-

racial da identidade e tem em seu terceiro capítulo, “A Escola Maria Teófila e a Cidade 

de Amélia Rodrigues: Memórias e narrações da relação étnico-racial a partir do silêncio 

fotográfico”, um aspecto dentro das múltiplas faces que pode compor a identidade de 

um determinado “sujeito” histórico dentre os outros, pois: 

... Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades modernas 
no final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, 
sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que no passado, nos tinham fornecido sólidas 
localizações como indivíduos sociais. 21 
 

Como o autor introduz o capítulo:  

 
A história das “Escolas Reunidas Maria Teófila” confunde-se com a história da própria 

cidade, quando surgiu em 1960, no contexto das propostas de desenvolvimento econômico e 
reformas sociais do Brasil, mas, também de uma crise profunda. 22 
 

 Portanto, fica claro que esta instituição educacional fazia parte dos objetivos 

encampados pelos emancipacionistas, os quais, pretendo expor melhor no próximo 

capítulo, que se mobilizavam, desde a década de 1950 na Câmara de Vereadores da 

sede, Santo Amaro da Purificação. 

 A relação da “Escola” com a emancipação do município se explica a partir das 

reivindicações da falta de estrutura e apoio da prefeitura em anseios básicos, como 

educação, saúde, transporte, por exemplo. A precariedade em que vivia “a Lapa” fez 

com que os seus “filhos” migrassem a fim de lograr conhecimentos além da educação 

                                                           
20. SOUZA, Amós da Cruz. Comemorações e fotografias: práticas de inovação pedagógico-cultural e 

os afro-brasileiros na Escola Maria Teófila – Amélia Rodrigues – Bahia (Dissertação de Mestrado), 
2007. 

21. HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 11° edição. Rio de Janeiro: DP&A, 2006, 
p. 9. 

22. SOUZA, Amós da Cruz. Comemorações e fotografias: práticas de inovação pedagógico-cultural e 

os afro-brasileiros na Escola Maria Teófila – Amélia Rodrigues – Bahia (Dissertação de Mestrado), 
2007, p. 115. 
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primária. Com o surgimento do grupo escolar, que trazia consigo os “novos” olhares 

sobre a realidade política e cultural sob “novas diretrizes” pautados no nacionalismo e 

nos ideais de modernização, a experiência escolar da Escola Maria Teófila foi 

adequando ao “currículo formal, oficial” elementos culturais locais, juntamente com o 

projeto de uma educação popular. 

 Através do vasto acervo fotográfico, o autor expõe as representações 

“metafóricas” da identidade negada na prática discursiva na história da cidade, mesmo 

estando mergulhada em todos os aspectos da negritude, ressaltando comportamentos 

que remetem à própria temporalidade da escravidão. 

 Durante este capítulo, Souza evidencia o silêncio que torna a negritude ainda 

mais explícita, transparecido no cotidiano escolar, na relação ensino-aprendizagem, 

através da territorialidade e na lógica da cidadania. Nesta perspectiva, valorizar os/as 

estudantes dentro da prática educativa, significou, também, a necessidade de se ratificar 

a identidade afro-descendente, viva e forte, na reelaboração do sistema educacional, 

superando obstáculos de uma mentalidade imposta no discurso da educação formal (de 

outrora) e produzindo conhecimento a partir das experiências mais próximas que 

constitui o próprio “sujeito histórico”, pelo campo do trabalho, da cultura e da própria 

sociedade de modo geral. 

 Contudo, externamente à Escola Maria Teófila, o comportamento, o “jeito de 

ser” destes estudantes ainda são colocados num discurso recorrente como “diferentes”, 

estereotipados e “classificados” como perigosos, ligando analogicamente a Escola 

Maria Teófila à Febem, numa mentalidade extremamente arcaica e racialista de séculos 

passados. 
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Capítulo II 

O Processo de Emancipação Política 

 

O discurso como uma arma 

Quando o dia amanhecia, eu me dirigia para a cidade de Amélia Rodrigues e lá 
encontrava o escritor Clóvis Amorim, com a sua cabeleira poeticamente esbranquiçada pela 
vasta sabedoria literária. O Clóvis escrevia a sua elegia poética e romanesca às antigas 
usinas de cana de Santo Amaro da Purificação, algumas já pertencentes ao recém criado 
município de Amélia Rodrigues, (antes Lapa, ex- Villa de Traripe), com os seus velhos 
costumes e tradições. A criação do então município de Amélia Rodrigues no Recôncavo da 
Bahia, deu-se em razão da luta incansável do idealista e advogado Dr. Gervásio de Mattos 
Bacelar Dias, fidelíssimo conselheiro e amigo que conseguiu leva-la (a cidade) a bom 
termo. Na época da Ditadura Militar o acusavam de “comunista”. Para uma época de cultura 
escassa na antiga Lapa, hoje Amélia Rodrigues, por certo aqueles analfabetos políticos 
queriam dizer que o Dr. Gervásio Bacelar era sim, um HUMANISTA! 23 
 

 Este texto trata-se de uma carta que tem como intento principal pontuar algumas 

“figuras” de grande projeção política e literária na “cultura letrada” do Recôncavo 

Baiano, sobretudo dar visibilidade aos poetas que se escondem nos “cantos” dos 

lugarejos e vilarejos das pequenas cidades baianas. Sendo que Amélia Rodrigues se 

fazia notar pela grande quantidade de poetas que retratavam estórias do “cotidiano 

ameliense” e das festas locais. 

Na citação acima, é possível perceber como a emancipação foi concebida e 

como era visto seu primeiro dirigente. Tanto nas entrevistas feitas quanto no Livro 

Oficial, assim como o trecho da carta acima, a emancipação era norteada pelos 

idealismos daqueles que lutaram para consegui-la. Idealismos que sustentaram os 

interesses de tornar-se “independente” e esse idealismo carregado de “progresso”, de 

modernidade, devido a mudança na conjuntura econômica da Bahia, com o 

desenvolvimento dos dois grandes pólos industriais. Os discursos dessas lideranças 

eram, também, moldados para não ratificar o “discurso comunista”, ou seja, 

“criminoso”, muito proferido e perseguido na época, mesmo que esse líder político 

tivesse relações estreitas de amizade com personalidades, como Chico Pinto,  e tivesse 

alguma simpatia por esse tipo de idealismo comunista. 

Por isso, não se pode falar em emancipação de Amélia Rodrigues sem ao menos 

fazer referência ao nome de “Gervásio Bacelar”, principalmente na década de 1960 que 

foi o momento o qual ocorreu um turbilhão de acontecimentos: a emancipação, a 

                                                           
23. “Bilhete ao Nilton Maciel, sobre José Alcides pinto e o Paulo Garcez de Sena”, por Tadeu Bahia. 
Disponível no site: http://www.gargantadaserpente.com/cgi-
local/printvenenopl?file=veneno/tadeubahia/01...12/112008 , p. 6. 
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campanha eleitoral e a conquista da prefeitura de Amélia Rodrigues. Esse período 

“encerrou” com o começo do período da ditadura militar. Período, o qual, os discursos 

“humanistas” proferidos por Gervásio Bacelar incomodavam aos dirigentes do Estado. 

Negro, oriundo de uma família abastada, Gervásio Bacelar era advogado de 

muito prestígio, sobretudo na política, devido a sua capacidade de articulação e, 

também, por ser “homem culto”, com influências em Brasília; poliglota, mas também, 

“homem simples” que sai pra caçar com os “amigos da terra”, como agricultores e 

vaqueiros; homem cujo pai, Sr. Antônio Bacelar, possuía, além de fazendas que 

compreendia parte significativa do território que se tornaria o município, possuía 

também o Alambique Água Fria (1930 – 1940) de grande representatividade, hoje 

desativado (situado na comunidade de Campos, local de “fronteira” com Santo Amaro 

da Purificação, e de grande produtividade agrícola, tanto de subsistência quanto de 

comercialização em feiras livres nas cidades circunvizinhas). Este era o perfil do 

candidato, idealizador, sonhador, e acima de tudo do político Gervásio de Mattos 

Bacelar Dias.  

 

 

 
*Figura 04. Começando da esquerda para direita temos o primeiro prefeito de Amélia Rodrigues Gervásio 

de Mattos Bacelar Dias, em seguida, Wilson Falcão, vereador em Feira de Santana (1951-1959), 

Deputado Estadual (1959-1963), Deputado Federal, pela UDN (1963-1967), reeleito três vezes, já pela 

ARENA de 1967 até 1979 e de pelo PDS de 1979-1983 e Antônio José Pinto, prefeito em 1986. 
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O “grupo emancipacionista” e intencionalidades prol-emancipação 

 

Pode-se dizer que a emancipação foi um “movimento” de um grupo político em 

especial, que enfrentavam objeções da Câmara Municipal de Santo Amaro, levando as 

intermináveis sessões com discussões acerca dos argumentos para efetivar o 

desmembramento. 

Neste movimento, além do advogado Gervásio Bacelar, participaram também, 

João Moraes, Laudelino Borges de Ramos, Flaviano Freire de Lima, Ismael Oliveira e 

Artur Brandão Paim, sendo agregados posteriormente, Vanderlino Wenceslau da Silva, 

Hugo Amorim Cardoso, Nilton Oliveira Cardoso, Lírio Ribeiro Neto e Antônio José 

Pinto, o chamado grupo emancipacionista. Porém, para além das articulações deste 

grupo; Amélia Rodrigues, segundo JDS *: 

 
... foi fundada ou emancipada a partir de 1961, com um plebiscito, onde foi recolhida 
assinaturas da comunidade que era então um distrito que pertencia a Santo Amaro da 
Purificação. E por força de leis estaduais, a partir de um número de cidadãos que compunha 
aquela comunidade e, também, importância econômica que já existia, também como um fato 
preponderante pra emancipação desse antigo distrito de Santo Amaro... 24  
 

 Ou seja, houve também aprovação e apoio da comunidade local, juntamente com 

movimentações políticas de âmbito estadual. 

 
... pela questão do decreto estadual promulgado pela lei, tem uma lei específica que agora 
não tenho acesso a essa lei, mas que determinava que a partir de um número “x” de 
moradores, a partir dos distritos... E havia uma coisa interessante, naquele momento 
Antônio Carlo Magalhães estava introduzindo o “Carlismo” na Bahia, então, ele começou a 
fazer as divisões dos seus territórios e era interessante que quanto mais municípios tivessem 
ligados a ele, como Dr. Gervásio Bacelar havia uma vinculação a Antônio Carlos 
Magalhães, pudessem contar com esse lugar, pra manter as suas pretensões políticas 
futuras... 25 
 

 Em relação a introdução do “carlismo”, havia sim essa projeção, sobretudo com 

a utilização do cargo de deputado estadual para que a maior quantidade de municípios 

fossem emancipados, isso seria mais um fator de sustentação de sua “futura” carreira. 

Contudo, depois da oficialização com decretos e registros, vieram também questões de 

grandes embates. 

                                                           
* As citações oriundas das entrevistas concedidas serão identificadas pelas iniciais dos nomes dos 
entrevistados. 

24. Entrevista realizada em 07 de fevereiro de 2008, concedida por JDS. 

25. 07/02/2008, concedida por JDS. 
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Sobre a demarcação do território, há um impasse que perdura até nossos dias, 

sobretudo em instâncias judiciais, que consiste na tentativa persistente Santo Amaro da 

Purificação de reaver para si a comunidade de Campos.  

 
Amélia Rodrigues, a mulher que empresta seu nome ao município, nasceu na localidade 

da Lapa, distrito de Campinhos, que por força da lei n.146, de 1º de dezembro de 1936, no 
governo do general Juraci Magalhães passou a distrito de paz de Lapa, Comarca de Santo 
Amaro da Purificação. 
    Por força de acidente geográfico, o rio Traripe que corre nas terras da antiga vila da Lapa, 
a denominação do município passa ao nome do fio de água. Em 1961, quando no segundo 
governo de Juraci Magalhães, depois de enormes lutas pela emancipação, desmembrou-se 
por força da lei estadual n.1.533 de 20 de outubro 1961 do município de Santo Amaro, 
tomando o nome de Amélia Rodrigues, em homenagem a grande baiana educadora, 
escritora, jornalista e poetisa. 26 
 

Isso põe em questão a posição de Santo Amaro desde 1961. Segundo relatos, a 

emancipação do novo município, “arrastou” consigo além de tributos, empresas 

importantes como as usinas, tendo destaque para Aliança e Itapetingui, quando ainda 

estava em funcionamento.  A emancipação da então “Vila de Traripe” custou para Santo 

Amaro uma perda significativa em seu orçamento, o que iniciou uma interminável 

batalha judicial em relação à delimitação territorial do que pertenceria a Santo Amaro 

da Purificação e a partir de onde faria parte do município de Amélia Rodrigues, recém 

criado. 

Há, também, versões que atestam que a escolha do nome do município foi uma 

questão de disputa territorial entre as administrações municipais, pois a educadora e 

“feminista” Amélia Rodrigues nasceu no distrito de Oliveira dos Campinhos, o qual 

nunca deixou de pertencer a Santo Amaro. Contudo, houve investidas para que se 

tornasse parte de Amélia Rodrigues. Daí, uma possível “jogada” política em “batizar” o 

município com seu nome.  

Entretanto, o espaço do município é marcado por uma vegetação densa, com 

florestas e cortado pelos rios Jacuípe, Subahe, Traripe e Pojuca, concentrando, também, 

toda área dos canaviais, ficando delimitado da seguinte forma: 

                                                           
26. Ferira de Santana, Jornal: Feira Hoje, 27 de março de 1976 (sábado), p. 02. 
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*Figura 05. Demarcação do espaço territorial do município de Amélia Rodrigues – BA. 

 

Ou seja, durante todo o tempo que antecede a emancipação, a região que se 

configuraria o município, pertenceu a comarca de Santo Amaro da Purificação, sendo 

desmembrado pela lei estadual 1.533, em 20 de outubro de 1961. Sendo efetivado o 

desmembramento, passou a ser chamada de Amélia Rodrigues. Em 07 de abril de 1963, 

tomou posse o primeiro prefeito, Gervásio de Mattos Bacelar Dias, eleito em 07 de 

outubro de 1962.  

Tal transferência (do território antes santamarense agora a pertencente a um 

novo município) teve causas que fazem parte da conjuntura política em que a Bahia 

estava envolvida, indo além dos interesses dos políticos locais, sobretudo, quando se 

trata do apoio de Juracy Monteiro Magalhães, que era governador da Bahia, na época, e 

Antônio Carlos Magalhães como deputado estadual, que na década de 1970 deslanchou 

sua carreira política tendo grande projeção por toda Bahia, tornando-se governador e 

formando o grupo político que perdurou por um longo período de aproximadamente 

trinta anos no poder, exercido na Bahia. 

Após a legalização da demarcação do território como parte do novo município, 

começa a “construção simbólica” de signos que iram identificar e ressignificar a nova 
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configuração do espaço. Para isso, dois símbolos marcantes são o nome da cidade e o 

brasão da cidade. 

 

Símbolos de “identificação”: signos e representações 

Quanto ao nome, foi uma escolha que homenageia a professora, educadora, 

poeta, jornalista, beata, feminista, Amélia Rodrigues, que através de seus poemas e 

peças teatrais expõe a dinâmica social da Bahia do século XIX, Amélia Augusta do 

Sacramento Rodrigues (1861 – 1926) traz consigo questões referentes a condição 

escravista, a vida expressiva no que diz respeito à religiosidade e, principalmente, 

questões que remetem à condição feminina da época.  

Logo, escolher “Amélia Rodrigues” para ser o signo que projeta a imagem de 

luta social, em busca de melhores condições de vida, de modernidade, de 

intelectualidade, é também sugerir um projeto de sociedade para o novo município, 

assim como a criação da Escola Maria Teófila, com um modelo diferenciado de 

educação sempre voltado para os fatores sociais reais, de trabalho e de cultura. 

 

Figura 06.  

*Figura 06. Monumento de Amélia Rodrigues no centro da praça principal, em frente a Igreja Matriz. 

 

Já em relação ao brasão, cuja a imagem se reproduz abaixo, temos as seguintes 

descrições e explicação: 

  
 

*Figura 07. Brasão do Município de Amélia Rodrigues. 
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 INSÍGNIA 
 Coroa mural de quatro torres de prata, o que atesta tratar-se de município. 
ESCUDO SAMNITA 
 Encimado pela coroa mural de quatro torres de prata. No primeiro campo, em sinópide 
(ou sinople), um livro estendido, com pena de prata. No segundo campo, em goles de cristal, 
uma serpentina. Terceiro campo áureo: uma roda dupla de prata esmaga um caule em 
sinopla. No listel de blau, em letras de prata, o topônimo “Amélia Rodrigues”. 
EXPLICAÇÂO 
 O escudo tem as cores dominantes verde e amarelo. O verde representa as riquezas 
vegetais do município, e o amarelo, o ouro proveniente de tais riquezas. O branco que está 
incluso na bandeira é a cor litúrgica de Nossa Senhora da Conceição. O livro com a pena é 
uma homenagem à patrona do Município, Amélia Rodrigues, poetisa, conferencista, 
escritora e mestra, autora do famoso livro “Mãe e Mestra”; a serpentina de cristal representa 
as destilarias, fator econômico do município; as rodas dentadas que esmagam um caule de 
cana-de-açúcar lembram a economia básica do município, a indústria açucareira. 27 
 

 Julgo importante reportar aos significados contidos no brasão, pois ele sugere 

um indício de caracterizações, ou representações do próprio município que vão além das 

atividades econômicas em destaque, sobretudo a “bandeira da educação” posta na 

representação do “livro com a pena” e a referência à Amélia Rodrigues. 

 A identidade local se consolida a partir da “invenção” e legitimidade de um 

lugar, com limites determinados, que possui uma cultura, uma economia e uma 

sociedade, em geral, que se denomina como própria. Esse sentimento de pertencimento 

é criado a princípio, se maneira mais incisiva, através dos discursos de “luta” em prol da 

emancipação. 

Discursos esses veiculados através dos meios de comunicação, sobretudo, 

jornais e rádio, os quais a comunidade se apropria, ressignifica e reelabora, a partir, 

também, de suas representações pessoais, transformando esta identidade “coletiva” em 

particular, individual, a qual provoca ora orgulho, ora escárnio, mas sempre de 

pertencimento. 

Contudo, a identidade não é formada de “cima para baixo”, não é o local que 

forma uma identidade, nem os discursos é um instrumento de regulação.  A identidade é  

sim, a junção dos “papeis sociais” que se aproximam e se distanciam de grupos sociais 

específicos, que se dialogam e convivem num mesmo espaço. 

Dessa forma, entendido o processo de construção de uma identidade local 

“coletiva”, através e contida no discurso, o impacto de uma nova configuração afetou a 

organização social no pós-emancipação, segundo JDS: 

 
De certa forma, criou-se uma autonomia. Amélia Rodrigues, a comunidade, não 

precisava mais se deslocar pra fazer registros de nascimento, registros de casamento. Já 

                                                           
27. (Livro Oficial, 1988), p. 09. 
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passamos a ter algumas autonomias com relação a arrecadação de tributos, que de alguma 
forma esses tributos eram arrecadados para Santo Amaro da Purificação. E se estabeleceu, 
de alguma forma, uma nova política de que Amélia Rodrigues estava se tornando uma 
cidade com um início pra se tornar uma grande potência. Ser tão grande como Santo Amaro. 
A idéia, na verdade, e lógico aí vem os benefícios como as escolar surgiram... É, os 
políticos, né!? A Câmara de Vereadores! Veio o poder executivo na pessoa de Sr. Gervásio, 
Dr. Gervásio Bacelar, e isso lógico que vai dando um aspecto moral, vai dando uma 
“identidade” a comunidade. Isso é bastante importante porque, até então, quem era nascido 
em Amélia Rodrigues, apesar de ser pertencente a Santo Amaro, você não sabia se você era 
de Santo Amaro ou de Amélia Rodrigues. Então, você passa a ter uma identidade local, EU 
SOU DE AMÉLIA RODRIGUES, EU NÃO PERTENÇO A SANTO AMARO. Como hoje, 
nós temos ainda os subdistritos como São Bento do Inhatá, nós temos Senzala, nós temos 
Quatro Estradas e logo, evidentemente, estas pessoas dizem: Eu sou de Amélia Rodrigues”, 
mas não se sentem com essa identidade tão FORTE, né!? E Amélia Rodrigues, a partir do 
momento que se desvincula de Santo Amaro, passa a ter o seu próprio perfil, sua própria 
cultura, seu próprio registro, como cidade, como pessoa de uma identidade própria. 28 
 

 Como se trata de um discurso tão envolvido de “sentimentos”, JDS segue os 

critério criados para esta pesquisa que consiste em pessoas com mais de cinqüenta anos 

e que sempre residiram no município, tendo também participação no que diz respeito a 

“vida política e/ou cultural” de Amélia Rodrigues. Essa informação se faz necessária, 

pois podemos perceber alguns conceitos imbuídos nestas palavras, como a “identidade” 

que se forma após a emancipação. 

Numa análise mais específica, é perceptível que somente após o processo de 

emancipação se começa a esboçar as primeiras idéias sobre identidade local, sobretudo 

no âmbito generalista, muito proliferado nos discursos e, posteriormente, pelas 

administrações que a sucederam.  

E será, a parti daí, que se pode relativizar a questão da identidade local, pois é 

afirmado pelo depoente que mesmo depois de emancipado, existem localidades do 

próprio município que ainda não se reconhecem enquanto habitante do mesmo, como 

parte de uma sociedade que é gerida pela administração municipal, ou que participe da 

dinâmica econômica vinculada ao centro. Tanto que, quando as pessoas residentes das 

localidades citadas acima, como Senzala, Campos, São Bento, etc., se locomovem para 

o município, geralmente se diz: “Vou para Amélia”, ou seja, as mesmas, aparentemente, 

não se sentem em território de Amélia Rodrigues. 

 Após todas as transformações relatadas e discutidas acima, um dado interessante 

era saber qual foi a reação de “Santo Amaro da Purificação” sobre esse 

desmembramento do território “ameliense”. Contudo, atas da época, na Câmara 

municipal de Santo Amaro, não puderam ser consultadas. A partir disso, a solução foi 

                                                           
28. 07/02/2008, concedida por JDS. 
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perceber isso nas entrevistas concedidas. A partir daí, surgem as discordâncias, pois 

para JDS: 

Parece-me um seguinte, que foi uma transição muito natural, isso porque teria que 
acontecer um dia ou outro. A transição parece-me que não houve nenhum vestígio de 
rancor, nada que pudesse celebrar como uma... algo desagradável, como se fosse uma coisa 
brusca. O processo teria que ser, cedo ou tarde, ele iria acontecer. Como aconteceu com 
outros municípios, como: Conceição do Jaquipe, Terra Nova, que de alguma forma estavam 
ligados a outras cidades maiores e hoje são municípios independentes. Então essa transição 
iria ocorrer no momento, ou naquele 1961, ou posteriormente, mas isso iria acontecer! 
... É a transição se deu de forma natural, porque foi imposta pela legislação... 29 
 

 Entretanto, para IGA, ele deixa claro o seguinte: 

 
Depois da emancipação, também, ainda houve um “travamento de batalha” pra se 

manter isso, né! Porque se emancipou, mas Santo Amaro queria, a todo custo, tomar. E 
depois, houve, também, outros... que se juntaram nessa luta e conseguiram manter a 
emancipação. Dentre ele, Hugo Amorim, lírio Ribeiro Neto, Wanderlino Silva e Antônio 
Pinto. 30 
 

 Contudo, Amélia Rodrigues foi emancipada, e desenvolveu seu perfil de 

“cidade” construída “agora”, na pós-emancipação, não só com decisões comunitárias e 

nem com a distante administração santamarense, mas sim, como uma nova sede 

administrativa, com seus aparelhos próprios de regulação. 

Com isso, passou a gerenciar a sociedade e tudo o que ela produzia, para além 

do fator econômico ou político. Através dessa “nova roupagem”, perceberemos o que se 

diferenciava no cotidiano ameliense, ou seja, a peculiaridade do local contida nos 

discursos aqui utilizados, pois será também esse conjunto de valores que construirá uma 

identidade local sempre a partir das necessidades e construções de cada “sujeito”, 

analisadas no próximo capítulo. Entretanto, sem perder de vista as condições reais do 

município em questão. 

Em relação às “condições reais” pode-se perceber que um município com 22.096 

habitantes, o qual 18.031 são eleitores, segundo o IBGE31, possui apenas 10 

estabelecimentos de saúde, com 80% destes com atendimento ao SUS (Sistema Único 

de Saúde), sendo que nenhum possui leitos de internação, maternidade ou qualquer 

setor similar. Sua natalidade é de 394 anual, tendo uma média de 71 casamentos, 3 

separações judiciais e 31 divórcios. Com 5.642 matrículas entre ensino fundamental e 

médio espalhadas em 15 unidades educacionais. O PIB (Produto Interno Bruto) é de 

                                                           
29. 07/02/2008, concedida por JDS. 

30. Entrevista realizada em 08 de dezembro de 2008, concedida por IGA. 

31. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: http://www.ibge.gov.br/cidadesat. 
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83.904 mil reais, sem qualquer empresa ou indústria de grande expressão, com apenas 

uma agência bancária. 

 No balanço entre os lucros obtidos pela comercialização de cerca de 172 

estabelecimentos comerciais e 659 agropecuários, juntamente com as lavouras 

permanentes e temporárias, cujos produtos principais, são: castanha de caju, amendoim, 

feijão, milho, banana, cacau, côco-da-baía, laranja, mamão, maracujá, cana-de-açúcar, 

fumo e mandioca, além de pastagens naturais, podemos afirmar que a renda que 

“sustenta” o município é extraída da terra, classificando o município como sendo 

eminente mente rural, chamando a atenção, também, pela grande parcela de aposentados 

e pensionistas oriundos destas atividades econômicas. 

 A partir disso, pode-se presumir a condição material de grande parte da 

população que constitui o município de Amélia Rodrigues, que é indispensável para 

refletir que tipo de sociedade este texto está se tratando. 
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Capítulo III 

A Construção! 

 

Inventando o “ameliense” 

 

 ... antes da emancipação, aqui era mais “cidade”, porque tinha muitas coisas aqui, as 
pessoas eram mais entrosadas, havia mais participação da sociedade,... e depois da 
emancipação ainda perdurou, mas de um tempo pra cá, tudo mudou... 32 
 

 Este capítulo é dedicado especificamente ao ponto central da problemática 

elaborada como se percebe a identidade local nos discursos aqui mencionados? Para 

isso, é preciso a compreensão não somente das palavras, mas de como elas são ditas. 

Entretanto, deve-se prestar a atenção, também, para os momentos em que os discursos 

são proliferados.  

 Na citação acima, a idéia de cidade remete a forma participativa da comunidade 

de decidir soluções para os problemas locais e de se relacionar a partir de objetivos 

comuns: o bem estar da população, empreitadas de trabalho nos canaviais, festividades 

como a de São Roque, a do Cruzeiro, o próprio São João, a Nossa Senhora da Lapa e 

muitas outras, além, do escoamento da produção interna. 

 Essa idéia de “cidade-comunidade” é colocada, pois, nas entrevistas. Foi 

observado que a partir das sucessões de gestões administrativas, cada vez mais, as festas 

estão se descaracterizando, sobretudo, com a proliferação das “festas de largo” com 

palcos e barracas organizadas pela prefeitura e não mais realizadas por iniciativa da 

comunidade. 

 Com a emancipação, o “ameliense” é inventado verbalmente, e por que não, 

“literalmente”, também. As transformações na cidade deixaram de ser meramente 

políticas para gerar também novas questões culturais, novos comportamentos e novos 

hábitos. 

Os resquícios do pertencimento ao Recôncavo ainda são fortes, porém como 

uma boa “dose” dos aspectos feirenses, não sendo esquecida a idéia do tropeiro, muitas 

vezes cantada, literalmente, como, por exemplo, na canção que logrou o primeiro lugar 

em “Festivais da Canção”, na antiga TV Itapoan – canal 5 em Salvador, intitulada por 

“O Tropeiro”, de autoria do poeta ameliense Fernando Antônio Pinto da Silva. E em 

meio a essa “colcha de retalhos” se constrói o ameliense. 

                                                           
32. 08/12/2008, concedida por IGA. 



 38

 Para entender a memória do “viver Amélia Rodrigues”, os discursos mais 

próximos do cotidiano e das minúcias desconhecidas aos nossos olhos e ouvidos são os 

relatos memorialísticos, mesmo com o perigo que estes possam representar quanto a 

precisam da reconstituição do passado, como nas fontes orais. Outra fonte que atem as 

experiências locais contidas numa tentativa de elaboração de uma história é o livro 

oficial, ou nas entrelinhas do caráter informativo de um jornal. Sendo estas fontes os 

recursos de análise desta pesquisa. 

 

Manifestações culturais a partir das festividades 

 

Em Amélia Rodrigues, o cuidado pelas tradições mantém vivas as raízes folclóricas e 
culturais que predominam no Recôncavo. Uma das mais tradicionais manifestações culturais 
é a lavagem do Cruzeiro, realizada no mês de janeiro. A festa começa com os louvores à 
padroeira Nossa Senhora da Conceição da Lapa, com missa, seguida de cortejo de baianas, 
que prestam sua homenagem com flores e água-de-cheiro. Em setembro, todas as 
reverências são para São Cosme e Damião, especificamente no dia 27, com o tradicional 
caruru, além das rezas e sambas-de-roda  33 
 

No texto de que foi retirado o trecho acima, reservado às questões ditas 

“culturais” contidas no Livro Oficial, há uma supervalorização, sobretudo, no que se 

refere às festas, ou mais precisamente, na forma de se festejar do Recôncavo Baiano. 

Isso se dá, também, pela representação do “ser baiano” não só de quem produz o texto, 

mas também o fato de como as manifestações ocorrem ou ocorreram. Sobre as tradições 

“mais fortes” do calendário de Amélia Rodrigues, temos, se não a mais antiga, dentre os 

festejos a famosa “Festa do Cruzeiro”. Segundo IGA: 

 
A Festa do Cruzeiro, pelo que eu sei..., essa festa começou na localidade que hoje é o 

bairro do Itapicurú, e se implantou ali um largo, intitulado “Largo do Cruzeiro”. 
Bom, naquela época, 1870 ou 1880, existia um rapaz chamado Américo Teles, que foi quem 
começou em promover um novenário, durante uma semana. Fincou uma cruz de madeira 
(onde hoje existe ema cruz lá)... reunia as pessoas, fazia a reza do novenário, fazia a 
procissão até uma capelinha, porque não existia a Igreja (da matriz) ainda... Isso era todo 
ano..., no final do novenário, aos pés da cruz, se fazia uma espécie de “lavagem”. E ganhou 
proporção... 
... as datas não eram fixas... os moradores do bairro do Itapicurú que faziam a festa... Dona 
Mariá, a Duzinha... a saudosa esposa de Zé Cavanhaque, não está mais entre nó... a própria 
Dona Zuleica, mãe de Braga,... organizavam até pouco tempo. 34 
 

                                                           
33. Amélia Rodrigues: uma mulher, uma cidade4: 27 anos de emancipação política. Livro oficial, 
1988, p.61. 

34. 08/12/2008, concedida por IGA. 
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Figura 08.  
 

*Figura 08. Largo do Cruzeiro, onde ocorre a festa retratada acima. 

 
 Oura festividade de grande expressão é a Festa de São Roque, que ocorre no dia 

16 de agosto, na comunidade de Ipiranga (próximo a antiga Usina Itapetingui), no qual, 

peregrinos de várias localidades se dirigem para um santuário, chamado “Milagre de 

São Roque”, em busca das “águas milagrosas”. O local consiste numa casa de oração, a 

Igreja de São Roque, e uma gruta, onde foi construído um Altar, além de um espaço 

reservado para os ex-votos. Como podemos ver abaixo: 

 

Figura 09.  

 

Figura 10 e 11.  

 

*Figura 09: Capela de São Roque; Figura 10: Altar do Milagre de São Roque; Figura11: Ex-votos. 
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Figura 12.  

 
*Figura 12: Fotos do santuário “Milagre de São Roque”. 

 

 Assim como toda “cidade do interior”, a festa da padroeira é motivo de grandes 

quermesses e atividades promovidas pela Igreja Católica. A Igreja de Nossa Senhora da 

Lapa, batizada com o nome de como a localidade era chamada à princípio, se localiza 

no ponto central do município, o qual se torna, também, o local de agregação das 

comunidades mais distantes. Outro instrumento de agregação são as disputas 

intercolegiais: 

 
... havia disputas entre colégios..., principalmente, entre a Escola Prado Valadares (que não 
existe mais) e o Colégio Municipal Governador Luís Viana Filho... essas disputas acirravam 
mais nos desfiles cívicos... 35 
 

 Os espaços de sociabilidades extrapolavam as ruas e reelaboravam, também, as 

festas “normais” do calendário “nacional”: 

 
... em falando de cultura, nós tínhamos aqui muitos clubes sociais, clubes festivos, que 
naquela época se tinha carnaval aqui, né? 36 
..., nós tínhamos um carnaval, uma festa popular dentro do município, que por ordem, 
também, do poder público, foi transferida para micareta e depois, definitivamente, não 
existe nem carnaval, nem micareta. 37 

 
 O que se pode perceber é que essa questão da insatisfação referente a 

interferência do órgão público nas manifestações culturais é nítida nas entrevistas e 

recorrente ao decorrer das falas. 

 
                                                           
35. 08/12/2008, concedida por IGA. 

36. 08/12/2008, concedida por IGA. 

37. 07/02/2008, concedida por JDS. 
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Identidade étnico-racial 

 
 E lá, lógico, evidentemente, os engenhos de açúcar, naquele momento, funcionavam 
ainda com a força de mão de obra escrava e isso influenciou, queira ou não queira, com toda 
a nossa cultura, desde alimentação às formas de danças, manifestações religiosas. Estão 
muito vinculadas. Sem dúvidas nenhuma, podemos dizer que Amélia Rodrigues teve um dos 
seus... enriquecida pela cultura, justamente, por essa influência afro-descendente. 38 
 

Não há como negar que Amélia Rodrigues, historicamente, foi formada por uma 

comunidade eminentemente negra. Mesmo não havendo registros de quilombos ou de 

comunidades remanescente de escravos. Mas essa questão transcende ao trabalho 

agrícola nos canaviais, a religiosidade e outros tipos de manifestações são perceptíveis 

na conduta de grupos sociais dentro do município de Amélia Rodrigues e, também, na 

utilização política das representações dessa identificação. Como no trecho abaixo, onde 

JDS enfatiza na entrevista o fato de ter um negro como primeiro prefeito do município: 

 
Entende-se, também, vamos analisar que o Sr. Gervásio Bacelar, a descendência dele 

também era... era afro-descendente. (...) tinha o Sr. Antônio Bacelar (o pai dele) que eu 
cheguei a conhecer era um homem de descendência afro. 39 
 

 Ainda nessa interface e complementeriedade simultânea entre a identidade local 

e a identidade étnico-racial, retomo o Livro Oficial, de 1988, que contém um texto, 

intitulado de “Cultura: Os jovens preservam as raízes: Enriquecendo o calendário de 

atividades culturais” de autoria do Entrevistado 01, que durante a entrevista, apresentei 

o Livro Oficial com o intuito de “reavivar” sua memória. Mostrada essa fonte, JDS 

pontuou aspectos que o mesmo acredita ainda resistirem ao tempo, como podemos ver 

no trecho abaixo: 

 
O misticismo também se faz presente. A magia e a religião se unem nos terreiros de 

candomblé, sendo os mais freqüentados os de Tiodózio (Tiodózio era um pai de santo aqui 
do município, provavelmente já está morto há algum tempo. Já que nesse livro, na época, 
ele já estava com bastante idade), próximo ao Largo Dois de Julho, o Pai Amado, (eu 
acredito que ele ainda esteja vivo apesar de velhinho) no Bairro do Areal. Para lá correm 

pessoas dos mais diversos lugares, para visitas e consultas. 
40 

 

 Um aspecto a ser questionado no discurso do depoente é que mesmo ratificando 

a religiosidade de raízes africanas, ainda introduz em seu texto, e reintera na entrevista 

oral, a idéia do candomblé como uma junção de magia e religião, com o intento de 

                                                           
38. 08/12/2008, concedida por IGA. 

39. 08/12/2008, concedida por IGA. 

40. 08/12/2008, concedida por IGA. 
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valorizar, mas com termos preconceituosos incrustados num discurso recorrente dentro 

da sociedade de Amélia Rodrigues.  

 Ainda nesse aspecto, a descrição, e até “receitas”, de como funciona o conjunto 

de crenças e tratamentos medicinais são postas no mesmo tópico de texto referido 

acima: 

... Também envolta em misticismo, a farmacopéia popular é rica no Recôncavo. E em 
Amélia Rodrigues é comum o uso de ervas para remédios caseiros para a cura de muitos 
males, tanto físicos como psíquicos. O mastruço (ou mastruz), por exemplo, pode combater 
a gripe, por mais forte que seja; quebra-pedra, dizem, é ótimo para os rins; a erva-de-santa-
maria, para doenças dos olhos. Algumas plantas, segundo os mais velhos, produzem efeitos 
afrodisíacos. A catuaba e a jurubeba disparam na preferência, mas o mel de abelha pode 
surtir o mesmo efeito, principalmente se batido com ovo de galinha. Para afastar os maus 
espíritos, ganhar fortuna, adquirir poder de sedução, dentre muitos outros efeitos mágicos, o 
caminho mais certo é usar uma folha de comigo-ninguém-pode, guiné, arruda ou vence - 
tudo, embora o alho usado de várias formas seja ainda o melhor remédio. 41 
 
 

Figura 13.  

 
*Figura 13. Fotografia da feira livre em Amélia Rodrigues, na década de 1980. Local onde as ervas são 
comercializadas e as receita são transmitidas, onde, também, os vendedores usam e colocam em suas 
barracas os galhinhos de arruda. 

  

JDS, diz que “O dendê continua sendo um dos mais fortes ingredientes da 

comida de Amélia Rodrigues, seja no caruru, no acarajé ou na moqueca de peixe.”42 

introduz em seu texto as comidas de “maior expressão”, segundo ele, da região. 

Entretanto, produtos como inhame, galinha de quintal, aipim, fruta pão, eram e são 

cultivados, ou criados, no próprio território e vendido nas feiras livres da sede e dos 

distritos que a compõe muito mais que a “moqueca de peixe” que é um produto trazido 

das cidades ribeirinhas. 

 Sobre o funcionamento da Feira, após a década de 1980, sobretudo com a gestão 

de Antônio José Pinto em 1986, foi transplantada do seu local original, que era no 

                                                           
41. (Livro oficial, 1988), p. 61. 

42. Ibid; p. 61. 
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centro da cidade, junto a praça principal, em frete a Câmara dos Vereadores, para um 

centro de abastecimento mais recuado do perímetro urbano. 

Tal processo foi recorrente, em algumas cidades, em nome de uma “maior 

organização” urbana, que em Amélia Rodrigues se inicia desde a década de 1970, com 

as construções de prédios públicos e criação de setores para atender questões sobre 

educação, saúde e transporte. 

 Em relação ao ritmo de urbanização e progresso das cidades recém emancipadas, 

o Jornal Feira Hoje, de março de 1976, traz “notícias” de como a partir do governo de 

Juraci Magalhães, por “força” do decreto estadual n.1.533 ocorreu para tal 

desenvolvimento. Encampando aí uma forte propaganda política. 

E dentro desse discurso progressista, é intitulada a parte referente a Amélia 

Rodrigues, como: “Uma vida de letras: Amélia Rodrigues”, sugerindo a ênfase dos 

trabalhos da administração da época, em 1976, cujo prefeito era Mário Souza, na 

educação: 

    Mario Souza diz que foi inspirado “nas origens do Município”, na figura divina da “Mãe 
Mestra”, é que procuramos imprimir na nossa administração, um trabalho dedicado à 
educação. Os convênios assinados com as entidades governamentais, federais e estaduais, e 
os nossos próprios recursos, nos possibilitaram construir uma boa estrutura educacional. 
    Construiu seis salas no Colégio Luiz Viana Filho, um prédio em Mata Velha e, 
possivelmente, a criação do curso pedagógico. A prefeitura mantém convênios com a 
Secretaria de Educação e Cultura e o Mobral.    
    “Dentro de dois anos não haverá no Município de Amélia Rodrigues um analfabeto” 
afirma o prefeito. Foi lançado um índice impressionante de alfabetização considerado o 
maior do Estado, dos 933 indivíduos matriculados na primeira etapa para o Mobral, 583 
foram alfabetizados. 43 
 

 Bem, passaram-se trinta e três anos e ainda se encontra analfabetos. Entretanto, 

apesar da pouca condição material do ameliense, a falta de êxito do poder público não 

podou as diversas formas de linguagens, que expressam a criatividade local, nem as 

produções escritas, todas envoltas de arte e poesia: 

 
... o artesanato não tem grande espaço na cidade, a não ser as colchas de retalho, uma 
pequena variedade de trabalho em cerâmica e rendas de bilros e arranjos florais. O que falta 
no artesanato, sobra na literatura. Amélia Rodrigues pode se orgulhar dos muitos filhos que, 
sob a influência da mestra Amélia Augusta, decidiram trilhar os caminhos da poesia, como 
Fernando Antônio Pinto, Paulo Lessa, Nailton Moura, Ubiraci Aquino e outros. Coube aos 
jovens, ainda, conservar as tradições da cidade, através de um trabalho sério, que resultou no 
surgimento dos grupos teatrais: Grupo Cultural Atos e Bend-Marcos, que têm desenvolvido 
uma série de atividades culturais envolvendo toda a comunidade. Uma prova de todo esse 
esforço é a existência, na cidade, de várias entidades, a maioria das quais liderada por 
jovens,... 44 

 

                                                           
43. Feira de Santana, Jornal: Feira Hoje, 27 de março de 1976 (sábado), p. 02. 

44. (Livro Oficial, 1988), p. 61 – 62. 
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 Para além dos textos literários, outras produções escritas, também circularam na 

década de 1980, sobretudo, em forma de periódicos que traziam para a cidade 

informações e entretenimentos que ocorriam internamente. Dentre eles havia “O 

Traripe”, fundado em sete de janeiro de 1984, cujos fundadores eram Antônio Carlos 

Braga, Ivan Ataíde e Jorge Couto. Este periódico era um impresso elaborado em 

“maquinas de escrever” e reproduzidos em mimeógrafos, onde eram feitas tiragens de 

quinhentos exemplares por números. 

 Os assuntos contidos no “O Traripe” iam de conteúdos políticos, com as 

informações das decisões tomadas na Câmara dos Vereadores à eventos sociais. Nele, 

também, eram publicadas denúncias feitas pela própria população, sobretudo em relação 

aos recorrentes acidentes ocorridos na rodovia, a BR – 324, que atravessa o município. 

Contudo, “o ponto mais alto”, segundo Ivan Ataíde, “era o espaço reservado às 

fofocas”, intitulado, com: “Fofocas of City”, onde a vida alheia se tornava “notícia”. 

 Houve, também, muitos colaboradores, como Nailton Moura, Ronaldo Grilo, 

Gilbert, Renato Dantas, dentre outros. Estes, de certa forma, contribuíram para o 

surgimento de outros periódicos, como “O Saci”, “O Macete”, “Pró-Cultura”, “A 

Tribuna”. Sendo que este último já era fabricado com o próprio papel-jornal, de 

tamanho maior que os outros citados, e reproduzidos numa gráfica. Contudo, só foram 

produzidos dois números. 

 Portanto, para perceber os discursos proferidos e circulados pelos amelienses, 

seria necessário um trabalho somente com estes jornais, os quais, só fui informada da 

existência dos mesmos a partir das entrevistas feitas. Atentando, também, que alguns 

destes títulos serão “achados” somente em acervos particulares, pois não há no 

município de Amélia Rodrigues qualquer arquivo público ou algo similar. Porém, com 

as informações difundidas neste trabalho e a iniciação desta temática, através deste, se 

faz necessário a continuidade desta pesquisa, a fim de elucidar mais questões acerca das 

problemáticas que envolvem a história de Amélia Rodrigues. 
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Conclusão 

  

 Elaborar um texto, por mais competente que seja o autor, não é uma tarefa fácil. 

Entretanto, a relação entre quem escreve e sobre quê escreve faz com que esse ofício se 

torne um prazer, uma satisfação. 

 Este trabalho teve como intento “pessoal”, iniciar e apontar diversos caminhos e 

possibilidades de pesquisas em história no que se refere ao recorte espacial o qual é 

trabalhado, Amélia Rodrigues. A partir desta, podem surgir variadas problemáticas, 

dentro da História Política e Cultural, além de diversos tipos de abordagens. Junto com 

esse intento, veio também, o desejo e objetivo principal de entender a relevância do 

discurso na formação e legitimidade de uma sociedade. 

Esses discursos proferidos levam a reflexão de uma questão teórica que é 

discutida atualmente com “bastante força” que são as “relações de identidades”. As 

identidades múltiplas postas por Stuart Hall e Tomaz Tadeu da Silva. E em meio a 

“segmentarização” do sujeito, composto pela “somatização” de múltiplas identidades, 

que ponho a questão sobre a “identidade local”. Sendo que esta é um “campo minado”, 

devido a linha tênue que se diferencia do antigo conceito das “identidades nacionais” e a 

história constituída por uma memória coletiva, juntamente com seus simbolismos e 

representações que se ressignificam permanentemente. Ou seja, o conceito de identidade 

local proposto neste texto é de uma relação entre o sujeito histórico e um determinado 

espaço de sociabilidade deste mesmo sujeito, o qual esse “sentimento” de identificação 

é construído a partir desse sujeito, que por sua vez atua neste local, tornando-o peculiar. 

 A definição de identidade local é tão pessoal quanto o “currículo” que forma 

cada sujeito histórico. Para além das abstrações que o termo sugere, o mesmo se torna 

“palpável” quando discursos referentes à identidade local são utilizados como 

instrumento de convencimento, transformando e alimentando o motor da dinâmica 

histórica. E este motor se dá, justamente, pela tensão das relações postas entre as 

múltiplas identidades que formam o sujeito histórico e que este, por sua vez, forma o 

“corpo da sociedade”. 

 Discursos sobre identidade local são discursos que englobam outras identidades 

quando se verifica a “posição no mundo” de quem está discursando. A localidade não é 

mais o espaço demarcado e sim o ambiente onde se produz cultura, ou seja, onde se 

cria, onde é instalado um cotidiano, onde pessoas trabalham, se divertem, se reúnem em 



 46

grupos sociais distintos, se relacionam, enfim, onde se estabelece comportamentos e 

simbolismos. 

 Por isso, incutido na construção de identidade local, estão inseridas outras 

categorias de identidades, como de gênero, de raça/etnia, religiosa, de classe e de todos 

os aspectos que estão presentes nas manifestações individuais e coletivas, pois, são estes 

espaços físicos e culturais que estas representações são manifestadas. 

 A formação de uma “identidade nacional” propõe, a priori, a elaboração de 

signos que sejam comuns ao território, sendo que estes nem sempre estão condizentes 

com a realidade, e sim, com o plano de sociedade que se almeja. Outro aspecto que 

compõe a “identidade nacional” é um “desejo” de manipulação da memória, e para isso 

elabora-se uma História, a qual se pauta, na maioria das vezes, no discurso oficial.  

 Nesse sentido que essa idéia teorizada sobre “identidade nacional” não se adequa 

a forma conceitual de como a identidade local é discutida neste texto, pois o intuito não 

é constitui “as memórias do passado”, ou perpetuar a herança de uma versão da história 

local. Mas, identificar que em cada discurso existia a intencionalidade de construir uma 

história a partir de sua identidade local. Cabendo estas tentativas em todos os discursos 

proferidos, sobretudo, nas entrevistas concedidas, sendo que os entrevistados 

(identificados pelas iniciais) JDS e IGA são pessoas com idade acima de cinqüenta anos 

e que acompanharam a dinâmica do local e participam efetivamente da “vida social 

ameliense”, tendo relevância para este trabalho, pois IGA é locutor da Lapa FM, rádio 

local, a muitos anos e elaborou, juntamente com outros colaboradores, os periódicos que 

circulavam no município entre as décadas de 1980 e 1990 e JDS “pesquisador nato” que 

além de promover eventos e peças teatrais na década de 1980, escreveu o texto 

reservado a cultura local, contido no Livro Oficial (organizado pela prefeitura, na gestão 

de Antônio Pinto, em 1988). 

 Tratando-se desta fonte, o Livro Oficial, esta foi e continua sendo uma referência 

a cerca de dados e de tentativa de elaboração historiográfica, mesmo com a 

despretensão de fazê-la. Mesmo sem o rigor de mostrar informações sobre as fontes 

contidas no livro e sem uma sistematização cronológica, além de conter diversas 

temáticas acerca do município, esta produção continua sendo o material utilizado, 

sobretudo, por professores quando se reporta à história local de Amélia Rodrigues. Por 

isso, que se faz necessário atentar para a utilização do mesmo enquanto fonte, cabendo a 

quem o utiliza analisá-lo devidamente.  
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Quanto ao jornal que divulgava o “progresso” do município, pode-se perceber, 

também, algumas tentativas de criar representações como “cidade dos poetas”, “da 

educação”, “cidade apêndice” entre os dois grandes pólos (Salvador - Feira de Santana). 

Entretanto, para aprofundar essas discussões, esse trabalho será o “trampolim” para uma 

pesquisa dos periódicos, sobretudo nos períodos de 1980 a 1990, quando foram 

produzidos internamente e de forma mais intensa, tanto pela diversidade quanto pela 

quantidade, que circulavam no município de Amélia Rodrigues. 

 Portanto, esta pesquisa não é e nunca será um texto acabado, como nenhuma 

temática posta pela historiografia. Sendo apenas esta certeza a fonte que possibilita o 

entusiasmo e a inspiração para investigar, problematizar e desmembrar questionamentos 

a cerca desta proposta apresentada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48

Fontes 

 

●   . “Bilhete ao Nilton Maciel, sobre José Alcides pinto e o Paulo Garcez de Sena”, 
por Tadeu Bahia. 
  
●   Dados disponibilizados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 
 
●   Entrevistas concedidas por: 
      - Juramar Dantas da Silva 
      - Ivan Gomes Ataíde 
 
●  Iconografias contidas no Livro oficial e de monumentos do Município de Amélia 
Rodrigues. 
 
●   Jornal: Feira Hoje. Feira de Santana. 27 de março de 1976 (sábado), pág. 02. 
 
●   Livro oficial: Amélia Rodrigues: Uma Cidade, Uma Mulher, 1988. 
 
●   Mapas referentes ao território do município. 
  
 
    

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49

Referência Bibliográfica 

 

• ALVES, Ivia. Amélia Rodrigues: Itinerários Percorridos. Salvador: 
NICSA/Bureal, 1998. 

 
• Amélia Rodrigues: Uma Cidade, Uma Mulher. (livro oficial do município), 1988. 

 
• ARAÚJO, Tatiana Brito de. Os Engenhos Centrais e a Produção Açucareira no 

Recôncavo Baiano, 1875-1909. Salvador. FIEB, 2002. 
 

• AZEVEDO, Fernando de. Canaviais e Engenhos na Vida Política do Brasil. 
Obras Completas; Vol. XI. Edições Melhoramentos. 2º Edição. 

 
• BARROS, José D’Assunção. O Campo da História: especialidades e abordagens. 

Petrópolis/Rio de Janeiro: Vozes, 2004. 
 

• BARROS, José D’Assunção. O Projeto de Pesquisa em História: da escolha do 
tema ao quadro teórico. Petrópolis/Rio de Janeiro: Vozes, 2005. 

 
• BRESCIANNI, Maria Stella M. História e Historiografia das Cidades, Um 

Percurso In.:  FREITAS M. C. Historiografia Brasileira em Perspectiva. 
 

• BURKE, Peter (Org.). A Escrita da História: novas perspectivas. Tradução: 
Magda Lopes. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1992. 

 
• CARDOSO, Ciro Flamaryon; VAINFAS, Ronaldo (Orgs.). Domínios da 

História: ensaios de teoria e metodologia. Rio de janeiro: Campus, 1997. 
 

• CHAUVEAU, Agnès; TÉRTARD, Philippe (Orgs.). Tradução: Ilka Sterne Cohen. 
Questões para a história do presente. Bauru, São Paulo: EDUSC, 1999. 

 
• DIEHL, Astor Antônio. Cultura historiográfica: memória, identidade e 

representação. Bauru, São Paulo: EDUSC, 2002. 
 

• FALCON, Francisco. História Cultural:uma nova visão sobre a sociedade e a 
cultura. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 

 
• HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 11° edição: Rio de 

janeiro, 2006. 
 

• HUNT, Lynn. A Nova História Cultural. Tradução: Jefferson Luiz Camargo. São 
Paulo: Martins Fontes, 1992. (O Homem e a História). 

 
• LE GOFF, Jacques. História e Memória. Tradução: Bernardo Leitão. 4º edição. 

Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 1996. 
 

• MARX, Karl; ENGELS, Frederic. The Comunist Manifesto. In. Revolutions of 

1848. Harmondsworta: Penin Books, 1973. 



 50

 
• MATOS, Milton Santos. Recôncavo: berço dos canaviais. Salvador: Itapoan, 

1976. 
 

• NEVES, Erivaldo Fagundes. História Regional e Local: fragmentação e 
recomposição da história na crise da modernidade. Feira de Santana: 
Universidade Estadual de Feira de Santana; Salvador: Arcádia, 2002. 

 
• OH, Carlos. Povoamento do Recôncavo pelos Engenhos (1536-1888). Salvador. 

Biograf, 1996. 
 

• PESAVENTO, Sandra Jatahy. História e Historiografia Cultural. 2º edição; 1º 
reimpressão: Autêntica, 2005. 

 
• PINHO, Wanderley. História de um Engenho do Recôncavo. Ed. Brasiliana; Cia 

Editora Nacional. Volume 374. 2º edição.  
 

• POTO-GONÇALVES, Carlos Walter. A Reinvenção dos Territórios: a 
experiência latino-americana e caribenha. Retirado do site: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/cece/Carlos%20Walter%20P
orto-Goncalves.pdf 

 
• PORTO JR, Gilson (Org.). História do Tempo Presente. Bauru, São Paulo: 

EDUSC, 2007. 
 

• SCHWARTZ, Stuart B. Segredos Internos (Engenhos e escravos na sociedade 

colonial, 1550-1835). Tradução: Laura Teixeira Motta. São Paulo; Companhia das 
Letras, 1988. 

 
• SILVA, João Saturnino da. O Sistema Agroindustrial do Recôncavo Baiano: 

uma aproximação sociológica. Salvador: EDUFBA, 1973. 
 

• SILVA, Marcos A. da (Coor.). República em Migalhas: história regional e local. 
São Paulo: Marco Zero, 1990. 

 
• SILVA, Tomaz Tadeu da (org.); HALL, Stuart; WOODWARD, Kathryn. 

Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 2° edição. Petrópolis, 
Rio de Janeiro: Vozes, 2000. 

 
• SOUZA, Amós da Cruz. Comemorações e fotografias: práticas de inovação 

pedagógico-cultural e os afro-brasileiros na Escola Maria Teófila – Amélia 
Rodrigues – Bahia. Santo Antônio de Jesus: UNEB (Dissertação de Mestrado), 
2007. 

 
• SOUZA, Guaraci Adeodato Alves de. A População do Recôncavo Baiano. 

Salvador: UFBA (Centro de Recursos Humanos), 1976. 
 

• THOMPSON, Paul Richard. A voz do Passado: História Oral. 3º edição; São 
Paulo: Paz e Terra, 2002. 



 51

Anexo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53

 
 
 
 
 
 

 


