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RESUMO 

 

 

As invenções e reinvenções do mito de Maria Quitéria em Feira de Santana foram sendo 
construídas através do olhar de alguns setores da população local. Envaidecidos com a 
trajetória de lutas e resistências dessa heroína baiana nas batalhas do 2 de Julho frente às 
tropas lusitanas, tais setores reivindicam a memória desse personagem no espaço feirense 
e se apropriam desse mito de modo que, estratégias e elementos de construções-
reconstruções tem sido  identificadas para a perpetuação dessa memória. A partir de 
ideais patrióticos que revelassem uma identidade feirense enquanto representação 
histórica, o mito de Maria Quitéria foi então delineado, tendo visibilidade em diversos 
lugares de memória no município. Tendo em vista tais considerações, os Jornais Feira 
Hoje e Folha do Norte, juntamente com revistas, Cordel, e Projetos de Lei, se 
constituíram as fontes prioritárias na construção dessa análise. 

 

Palavras-chaves: Maria Quitéria, mito, memória, Feira de Santana. 
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ABSTRACT 

 

 

The inventions and reinventions of Maria Quitéria’s myth In Feira de Santana were built 
through the eyes of some sectors of the local population. Full of vain over the path of 
fights and endurance of this baiana heroine forward the lusitanas troops In the battles of 
the July 2, these sectors are claiming for the memory of this character Inside the space of 
Feira de Santana and taking this myth for themselves so that strategies and elements of 
constructions-reconstructions have been identified for the perpetuation of this memory. 
From patriotic ideas looking to reveal a feirense identity as a historical portrayal, the 
myth of Maria Quitéria was then outline, having a visible space In several memory places 
of the city. In view of such considerations, the Newspapers Feira Hoje and Folha do 
Norte, along with magazines, Cordel, and law projects, constituted   the main sources In 
the framing of this analysis. 

 

Keywords: Maria Quitéria, Myth, Memory, Feira de Santana 
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INTRODUÇÃO 

 

Era uma manhã como outra qualquer, estava a pegar a condução em direção à 

UEFS. Sozinha, em meio àquela multidão que todos os dias se deslocam à estação de 

transbordo e disputam um assento no transporte coletivo. Tomado por uma atmosfera 

sufocante devido ao grande contingente de pessoas, me deparei com dois rapazes sulistas, 

com fenótipo branco, trajes que segundo a concepção de moda engessada, seriam 

considerados padrão, ou seja, estavam bem vestidos, seguiram em direção a mim, e 

fizeram a seguinte pergunta: que ônibus tomar para chegar à UEFS? E eu, prontamente 

lhes indiquei as opções, sendo que uma delas os chamou a atenção. Quando falei do 

“UEFS - Maria Quitéria”, os rapazes viraram rapidamente mirando os seus olhares para o 

meu me surpreendendo com uma pergunta provocativa: Quem foi Maria Quitéria? 

Naquele momento, várias inquietações foram surgindo em minha mente de aprendiz de 

historiadora, porém respondi a pergunta seguindo uma análise biográfica. Continuamos o 

diálogo, quando de repente a condução chegou, e nos dirigimos ao transporte 

dispersando-nos, e nunca mais nos vimos. 

A partir da pergunta provocativa dos rapazes sulistas, decidi aprofundar as leituras 

em torno da personagem Maria Quitéria tentando perceber em quais momentos esse 

Ícone da historiografia baiana aparecia, de que maneira foi apropriado no espaço feirense 

e quais eram os seus emissores. Em busca de dados sobre a criação de uma memória 

nacional, o estudo sobre o IHGB (Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro) se fez 

presente, pois, o Instituto foi construído com o escopo de forjar uma identidade nacional, 

já que, para a camada intelectual do período era preciso mostrar as interpretações oficiais 

e os novos ideais de progresso nacional. No mesmo sentido, o IGHBA (Instituto 

Geográfico e Histórico da Bahia -1894) foi pensado, porém agora voltado para um caráter 

local à medida que proclamava a importância da sociedade baiana para o período em 

questão. Parafraseando Wlamyra Albuquerque, foi iniciado nesse período, a tentativa de 

imprimir um projeto de modernização que a elite tinha em relação a Salvador, portando 

um discurso progressista, no qual, o Rio de janeiro aparecia como um modelo de 
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civilização em meio a propagandas que resignificavam e reelaboravam as tradições do 

povo baiano1. 

 Outro fato que pode ser interpretado como manifestação de um reconhecimento 

acerca das lutas de independência na Bahia, a partir do município feirense é a festa pouco 

conhecida que há na cidade, a qual festeja os feitos do 2 de Julho.  Esta comemoração 

tem uma ligação intrínseca com os festejos da capital, pois estes, foram uma espécie de 

inspiração para a organizadora da festa aqui no município que acontece apenas no bairro 

do Tomba. A partir dessa data comemorativa, no ano de 2009, um telejornal local 

divulgou uma matéria sobre a independência da Bahia. De início, várias pessoas foram 

perguntadas nas ruas sobre o que sabiam sobre Maria Quitéria, na realidade, quem foi 

Maria Quitéria. A média de entrevistados era de seis, e apenas uma pessoa teve algo a 

responder, comentando que foi uma heroína que lutou na independência da Bahia, vestida 

de homem. O restante dos entrevistados ou nada sabia, ou fazia comentários do tipo “eu 

sei que ela se vestia de homem”. De uma pequena entrevista, na verdade nas poucas 

palavras que foram proferidas pelos feirenses entrevistados, é notório o nível de 

conhecimento, e até mesmo o grau de curiosidade da população em relação a esse 

personagem. Parece que esse mito é “pouco popular”, porém porque os poderes públicos 

insistem na sua manutenção e alimentação que podem ser percebidos através dos lugares 

de memória e por discursos locais acerca desse ícone? 

Nota-se que essa personagem tem sido reivindicada em vários momentos da 

trajetória política de Feira de Santana. Ao longo da paisagem da cidade os transeuntes são 

bombardeados por diversos lugares de memória que exaltam a sua figura; escola, 

avenida, hotel, clínica, recepção da câmara municipal. Uma interpenetração entre as 

esferas públicas e privadas em um cenário de reivindicação e disputas, em uma luta pela 

hegemonia do espaço.  A inauguração de um monumento em sua homenagem em 2002 e 

a mudança do nome do distrito de São José para Maria Quitéria em 1934, são exemplos 

marcantes que norteiam essa reivindicação em torno desse ícone. Obras de memorialistas 

como "Maria Quitéria" de Pereira Reis Junior2, concebem esse personagem como heroína 

da Independência da Bahia, fazendo uma narrativa romantizada. Na narrativa dessa obra 

Maria Quitéria aparece com um saiote e com suas guarnições, lutando com muita bravura 

                                                           
1 ALBUQUERQUE, Wlamyra Ribeiro de. Algazarra nas ruas: Comemorações da Independência da 
Bahia (1889-1923), Campinas - SP: UNICAMP, 1999. 
2 JUNIOR, Pereira Reis. Maria Quitéria. Rio de Janeiro, 1953 
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e patriotismo na busca pela independência de sua pátria, visto que, para os mais 

românticos ela é considerada um herói nacional. 

 A construção de heróis nacionais está atrelada a emergência em torno da 

perpetuação de mitos a partir da conservação de uma memória que está atrelada a 

relações de poder em meio a um cenário de busca pela perpetuação de ideologias e 

construções sociais e identitárias, “heróis são símbolos poderosos, encarnações de idéias 

e aspirações, pontos de referência, fulcros de identificação coletiva. São, por isso, 

instrumentos eficazes para atingir a cabeça e o coração dos cidadãos a serviço da 

legitimação de regimes políticos” 3. Tendo em vista essa perspectiva, os mitos e os 

símbolos são construídos numa tentativa de manipulação do imaginário a partir de 

interesses de determinados sujeitos que compactuam com uma determinada ideologia.  

No que concernem as discussões sobre disputas de memória, como a memória 

oficial se utiliza para perpetuar ou silenciar os indivíduos e suas vivências, o trabalho de 

Michael Pollak4 em especial argumenta que há verdadeiras batalhas de memória, visto 

que, o trabalho da memória é indissociável da organização social da vida, pois, o sentido 

da identidade individual do grupo entra em jogo. A memória oficial entra nesse jogo 

tentando impor suas ideologias a partir do silenciamento das contestações de memórias 

que subvertem que possuem um caráter disruptivo em relação às suas ideologias. Le Goff 

também argumenta que "tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é uma das 

grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam 

as sociedades históricas" 5. Essas discussões serão de fundamental importância para 

investigar quem são os atores que buscam a manutenção desse mito mostrando os meios 

de comunicação pelos quais os emissores passam suas mensagens relacionando a 

personagem histórica em questão. 

Seguindo às considerações acima, este trabalho vem sendo desenvolvido para 

anexar a historiografia mais uma contribuição para a construção da história local em Feira 

de Santana. Trata-se de uma reflexão sobre esse personagem, que foge de uma leitura 

memorialista de caráter estritamente edenizador, como vem sendo feito em trabalhos que 

aqui analiso.  Para investigar a construção do mito do herói e a sua emergência no cenário 

da memória local, serão utilizadas fontes como o jornal Folha do Norte, especificamente 

                                                           
3 CARVALHO, José Murilo. A formação das Almas: O imaginário da República no Brasil. Companhia 
das Letras, São Paulo, 1990. 
4POLLAK, M. Memória, Esquecimento, Silêncio. Estudos Históricos. RJ: CPDOC-FGV, V.2,3,1989.  
5 LE GOFF, Jacques. Historia e Memória. São Paulo. Editora da Unicamp, 1996. P.426. 
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a Coluna da Vida Feirense, parte integrante deste veículo de comunicação. Esses jornais 

foram catalogados no Museu Casa do Sertão, visto que a partir dos discursos de seus 

emissores, somado as projeções feitas nos Projetos de lei, catalogados do Arquivo da 

Câmara Municipal e algumas obras memorialistas, integrarão esse primeiro bloco de 

análises. 

Outra fonte que será utilizada é a literatura de cordel, também consignada no 

Museu Casa do Sertão, na qual é abordado o legado de Maria Quitéria para a atualidade, 

entre outras considerações sobre essa personagem. Vou investigar a partir dessa fonte a 

apropriação desse mito para determinado grupo da sociedade local.  Ao fazer a leitura do 

olhar do escritor e sua versão sobre alguns fatos que circundam a personagem, sugiro 

uma nova abordagem sobre Maria Quitéria no rol do espaço feirense.  

Seguindo as investigações sobre a apropriação desse mito, uma revista em 

quadrinhos (2008) adquirida em mãos através do autor, então diretor da Academia 

Feirense de Letras, Eduardo Kruschewsky, interpretando que Maria Quitéria foi 

“injustiçada”, será discutida, juntamente a análise das imagens contidas nesse exemplar. 

Essa fonte é também uma forma de protesto local sobre a vida desse ícone no pós-

independência. Portanto são duas fontes com perspectivas atualizadas acerca da 

reivindicação de um lugar para Maria Quitéria na sociedade feirense.  Alguns exemplares 

do jornal Feira Hoje, catalogados na Biblioteca Municipal de Feira de Santana serão 

analisados, sobretudo na ocorrência das comemorações do 2 de Julho, momento de 

visibilidade pública singular dessa personagem. Nesse sentido, as questões que serão 

discutidas e analisadas nessa empreitada estão relacionadas à emergência desse mito na 

historiografia brasileira, particularmente a baiana, já que, é na Bahia que são travadas as 

lutas das quais Maria Quitéria é personagem central na disputa contra as tropas lusitanas 

e também a análise acerca da apropriação local desse mito, investigando os interesses que 

estão imbricados na preservação dessa memória. 

Sem mais delongas, considerando os objetivos propostos, esse trabalho estrutura-se 

em dois capítulos. O primeiro trata da emergência do mito de Maria Quitéria na 

historiografia baiana, como e quando esse mito ganhou um estatuto, quais foram os 

mecanismos utilizados nessa empreitada local, já que, o mito é algo que supera a 

condição humana tendo os heróis como indicadores de identidade coletiva. Para subsidiar 
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essa discussão, o trabalho de Aldo José Morais Silva6 e de Maria Aparecida de Souza7, 

juntamente com Lilia Moritz  Shwarcz8, serão fundamentais na discussão sobre os 

Institutos nacional e baiano. Outro trabalho em especial, subsidiará as discussões acerca 

das relações existentes no campo da memória e do mito, Róbi Jair Schmitd9 faz uma 

análise brilhante no que concerne às inúmeras teorias que discutem esses temas. 

As reflexões de Jacques Le Goff10 e Michael Pollak11, também contribuirão para as 

discussões sobre memória não só nesse capítulo, mas no decorrer de todo trabalho. As 

reflexões de Marilena Chauí12 acerca do “mito fundador” e contribuições de Ana Maria 

Oliveira13 sobre a modernização em Feira de Santana se somam a esse rol de discussões. 

Neste capítulo, as reflexões de Pierre Nora14 sobre os lugares de memória, serão pontos 

chaves para debater sobre a emergência do mito de Maria Quitéria no espaço feirense, 

juntamente a análise da produção memorialística sobre esse personagem. As fontes que 

sustentam essas discussões serão as manchetes da Coluna da Vida feirense do Jornal 

Folha do Norte, Projetos de Lei e algumas produções memorialísticas sobre Maria 

Quitéria . 

No capítulo II, será discutida a apropriação local desse mito, ou seja, como Maria 

Quitéria é vista e de que maneira alguns setores da população feirense recebem as 

construções que foram feitas em torno dessa personagem, com foco em suas próprias 

construções, visto que, duas das fontes principais são obras de autores de Feira de 

Santana, cidade que, para muitos é o local de naturalidade de Maria Quitéria. Um dos 

autores que irá contribuir para este capítulo é Maria Ligia Prado15, que traz nesta obra a 

figura de Quitéria enquanto símbolo da independência baiana. Le goff e Michael Pollak, 

novamente serão retomados nesse II capítulo para pensar a memória e sua relação com o 

                                                           
6 SILVA, Aldo José Morais. Instituto Geográfico e Histórico da Bahia: origens e estratégias de 
consolidação institucional 1894-1930. Tese de Doutorado UFBA, Salvador , 2006 . 
7SOUZA, Maria Aparecida de. História, Memória e Historiografia: Abordagem sobre a Independência 
na Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (1894-1923). Politeia. V.5.2007. 
8 SCHWARCZ, Lilia Moritz. O Espetáculo das raças: Cientistas, Instituições e Questão Racial no 
Brasil:1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.  
9 SCHMIDT, Jair Róbi. Memória e Mito Político: reflexões teóricas. IN: LOPES, Marcos A. org. 
Espaços da Memória: Fronteiras. Cascavel: EDUNIOESTE, 2000. 
10 LE GOFF, Jacques. Historia e Memória. São Paulo. Editora da Unicamp, 1996 
11POLLAK, M. Memória, Esquecimento, Silêncio. Estudos Históricos. RJ: CPDOC-FGV,V.2,3,1989. 
12CHAUI, Marilena. Brasil: Mito Fundador e Sociedade autoritária. São Paulo Fundação Perseu 
Abramo, 2000.  
13OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho dos Santos. Feira de Santana em tempos de modernidade: Olhares, 
Imagens e Práticas do cotidiano (1950-1960). Tese de Doutorado, Recife, 2008. P.31. 
14NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História. São Paulo. 
1993. 
15PRADO, Maria Ligia Coelho. A América Latina no Século XIX. Tramas, Telas e Textos. São 
Paulo,2004.  
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mito em José Murilo de Carvalho. O artigo de Gerson Galo Ledezma16 que traz a 

discussão sobre festejos e religiosidade também será analisado. As considerações de 

Wlamyra Albuquerque17 novamente serão discutidas no sentido de dialogar com um 

jornal local que narra a festa do 2 de julho em Feira de Santana. Para pensar a questão do 

herói juntamente com Carvalho, o trabalho de Olgária Chain  Féres Matos18  irá subsidiar 

essa discussão. As fontes desse capítulo serão alguns números do Jornal Feira Hoje, um 

folheto da literatura de cordel, na discussão sobre o legado e o discurso do autor sobre a 

personagem, somado a revista em quadrinhos de um autor também feirense, com o 

escopo de perceber o posicionamento desse emissor acerca desse ícone. 

Este trabalho é inovador, à medida que busca problematizações em torno de um 

objeto, pouco, ou talvez nunca esmiuçado. A discussão sobre o mito na perspectiva de 

Maria Quitéria em nenhum momento foi fruto de investigações nos debates 

historiográficos, visto que, os trabalhos que mencionam essa personagem são 

basicamente memorialistas. Dessa maneira, essa investigação nasce enquanto um estudo 

que busca preencher essas lacunas, a partir do embasamento encontrado nas fontes. 

Considero fundamental esse estudo para a produção historiográfica baiana e 

especificamente local. Em quais momentos o mito de Maria Quitéria aparece? De que 

maneira ele é apropriado? Quem são seus emissores? Essas e demais questões serão 

analisadas no decorrer desse trabalho, o qual não é algo acabado em si, deixando brechas 

para novas temáticas e discussões. 

 

 

 

  

 

 

  
                                                           
16LEDEZMA, Gersom Galo. Religiosidade Cívica na Bahia: Comemorando o Primeiro Centenário da 
Independência a 2 de julho de 1923:entre Memória nacional e memória Regional .Esboços-Revista do 
programa de Pós-Graduação em História da  UFSC,vol.16,nº 21,2009. 
17ALBUQUERQUE, Wlamyra Ribeiro de. Algazarra nas ruas: Comemorações da Independência da 
Bahia (1889-1923). Campinas – SP: UNICAMP, 1999.  
18MATOS, Olgária Chain  Féres. Construção e Desaparecimento do Herói: uma questão de identidade 
nacional. Tempo Social. USP,1994. 
  



14 
 

CAPÍTULO I: MEMÓRIA E MITO: A 

EMERGÊNCIA DA PERSONAGEM MARIA 

QUITÉRIA NA HISTORIOGRAFIA BAIANA 

 

 

A ocorrência de referências feitas à personagem Maria Quitéria na historiografia 

baiana, mostra-se bastante singular. A emergência desse mito teve como grande mote as 

comemorações de independência da Bahia e o seu posterior centenário. Durante essas 

comemorações, o mito de Maria Quitéria emergiu de modo que as manchetes que 

acompanhavam os periódicos faziam alusão a esse ícone sempre relembrando a sua 

bravura nas lutas de independência.  

Empenhados em manter vivo o mito e a memória de Maria Quitéria, os discursos 

reproduzidos nos jornais estavam intrinsecamente vinculados aos ideais propostos pelo 

IGHB (Instituto Geográfico e Histórico da Bahia) o qual adotou um perfil patriótico e 

regional à sombra do conjunto das ideologias propostas pelo IHGB (Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro). A partir dessas nuances a produção memorialística desejosa de 

dar status a esse personagem histórico, passou a disseminar narrativas romanceadas e de 

exaltação a esse personagem, o qual também ganhou espaço na coluna de um jornal 

pertencente à elite local feirense.  

Analisando as invenções e reinvenções do mito de Maria Quitéria, esse capítulo 

busca discutir a associação entre mito e memória, a luz desse ícone feirense que ganhou 

um status local, tanto na produção historiográfica como nos eventuais lugares de memória 

que se encontram espalhados por toda Feira de Santana. 

 

1.1 Memória e mito: A problemática do herói.  

 

“A Instauração da República não alterou a associação do Dois de Julho ao mito de 

origem do Brasil na Bahia” 19. Ao referir-se ao 2 de Julho na memória dos baianos, 

                                                           
19 ALBUQUERQUE, Wlamyra Ribeiro de. Algazarra nas ruas: Comemorações da Independência da 
Bahia (1889-1923). Campinas – SP: UNICAMP, 1999. 
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Albuquerque aponta que essa data é uma espécie de marco fundador da nacionalidade, 

um elemento central da história da Bahia que denota o orgulho e patriotismo no coração 

dos que aqui nasceram. O mito das origens do Brasil aqui na Bahia é um fato histórico 

que representa a reafirmação da importância da história da Bahia para a construção 

política brasileira, à medida que os combates decisivos aconteceram neste local. 

Chamando a atenção para a importância dos valores fundadores para tal patriotismo, 

Chauí discute acerca do mito fundador, utilizando o termo semióforo para designar 

alguns acontecimentos ocorridos no Brasil que foram eleitos como de natureza simbólica. 

Ao fazer referência à problemática do mito a autora prossegue afirmando que “um mito 

fundador é aquele que não cessa de encontrar novos meios para exprimir-se, novas 

linguagens, novos valores e idéias, de tal modo que, quanto mais parece ser outra coisa, 

tanto mais é a repetição de si mesmo” 20. É nessa linha que o mito da independência da 

Bahia se constitui, sobretudo ao focalizar a personagem Maria Quitéria enquanto um 

herói, carregado de ufanismo e saudosismo. 

A questão do mito na sociedade brasileira segundo Fonseca, desde o século XVIII é 

parte integrante das experiências sociais, culturais e políticas do país, à medida que “o 

enraizamento dos mitos políticos devem ser entendidos na concretude das experiências e 

das referências sociais que “naturalizaram” a sua aceitação, permitindo sua circulação, 

seu reconhecimento e facilitando sua apropriação “21. Nesse sentido o mito é uma 

narrativa viva que pretende reafirmar certos acontecimentos que tiveram notabilidade na 

história de um lugar através de suas implicações na construção de memórias. 

[...] o mito deve ser entendido como um dos vários elementos que compõem a 
memória coletiva, onde a lembrança é caracterizada como momento que une 
dialogicamente estas manifestações socioculturais. Tal característica se deve ao 
fato de que a memória se apresenta como algo que, além do mito, engloba 
outros movimentos que acompanham a humanidade em seu deslocamento 
histórico. 22 

 Essa assertiva proposta por Schmidt reafirma o diálogo existente entre memória e 

mito, visto que consoante o autor, a semelhança entre determinado personagem  e um 

herói, é algo que normatiza o imaginário dos indivíduos. A heroicização, portanto passa 

por inúmeras fases a partir das tradições orais que são passadas de geração em geração, 

                                                           
20 CHAUI, Marilena. Brasil: Mito Fundador e Sociedade autoritária. São Paulo Fundação Perseu 
Abramo, 2000. 
21 FONSECA, Thais Nívia de Lima e. A Inconfidência Mineira e Tiradentes Vistos pela Imprensa: a 
vitalização dos mitos (1930-1960). Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 22, nº 44, pp. 439-462 
2002. 
22 SCHMIDT, Jair Róbi. Memória e Mito Político: reflexões teóricas. IN: LOPES, Marcos A. org. 
Espaços da Memória: Fronteiras. Cascavel: EDUNIOESTE, 2000. 
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de acordo com as informações presentes na memória de cada sujeito. Destarte é 

importante ressaltar que “O mito não pode ser visto como uma fala qualquer, pois 

apresenta-se como uma narrativa especial, que se distingue das demais narrativas 

humanas revelando funções sociais específicas e garantindo assim sua existência” 23 . 

Schmidt aponta também para a essência do mito enquanto reflexo de símbolos, os quais 

se configuram de forma sutil e indireta, moldando as crenças de determinados grupos.  

Através dessas discussões, a problemática do mito do herói, pode ser pensada 

enquanto construção sociocultural apontada no campo simbólico, à mediada que o tempo 

em que determinada personalidade mítica viveu e suas ações, influenciam no processo de 

heroicização. A situação na qual o herói está inserido através de seus feitos, o diferencia 

dos demais indivíduos que compartilham o mesmo momento histórico, portanto o faz 

enquanto um sujeito para além das expectativas esperadas. Essa discussão encontra-se no 

campo da memória, já que ela “deve ser analisada como um fenômeno social, construída 

coletivamente, passível de constantes transformações o que contraria as hipóteses de que 

a memória apresenta-se como um fenômeno puramente individual” 24. É através desses 

diálogos entre mito e memória que a emergência do herói se constitui, já que “o mito é 

um dos vários elementos que compõem a memória” 25. 

A memória pode ser entendida também enquanto instrumento de poder 26 visto que, 

a própria seleção dos fatos já obedece a determinados interesses de classes, as quais 

assumem posturas dominantes em relação às questões que circundam a apropriação de 

momentos que favorecem a dominação das mesmas. Nessa mesma linha de pensamento, 

Pollak aponta que: 

A memória é seletiva (...) sofre flutuações (...) é fenômeno construído (...) Se 
podemos dizer que, em todos os níveis, a memória é um fenômeno construído 
social e individualmente, quando se trata da memória herdada podemos dizer 
que há uma ligação fenomenológica muito estreita entre memória e o 
sentimento de identidade.27  

 Ao apontar a ligação entre memória e identidade, Pollak traduz a sua análise, na 

qual afirma ser a memória construída por pessoas, por personagens. Essa assertiva pode 

                                                           
23Idem. P. 18.  
24 SCHMIDT, Jair Róbi. Memória e Mito Político: reflexões teóricas. IN: LOPES, Marcos A. org. 
Espaços da Memória: Fronteiras. Cascavel: EDUNIOESTE, 2000.p.10 
25Idem. P.16 
26 LE GOFF, Jacques. Historia e Memória. São Paulo. Editora da Unicamp, 1996: p.476 
A memória é não somente uma conquista, é também um instrumento e objeto de poder. São as sociedades 
cuja memória social e, sobretudo oral ou que estão em vias de construir uma memória coletiva escrita que 
melhor permitem compreender esta luta pela dominação de recordação e da tradição. 
27POLLAK, M. Memória e Identidade Social. Estudos Históricos. Rio de Janeiro. V.5, nº 10.p.204.   
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ser comprovada a partir da problemática do herói visto por Carvalho enquanto “símbolos 

poderosos, encarnações de idéias e aspirações, pontos de referência, fulcros de 

identificação coletiva” 28 . Neste sentido, os heróis são ferramentas bastante eficazes para 

legitimar interesses de determinada classe, sobretudo para dar continuidade à hegemonia 

política e ideológica nas quais em dado momento esses indivíduos se encontram. Para tal 

empreitada, Schmidt afirma que “as tradições entendidas como elementos integrantes da 

memória, auxiliam a modelação de determinados personagens, enfocando lembranças ou 

ainda criando lembranças referenciadas através de vinculações ideológicas e heranças 

culturais” 29   

 O campo onde os personagens históricos tidos como heróis para uma sociedade 

estão inseridos perpassa por questões culturais, vinculando-se a questões políticas. A 

posição assumida por um mito, sobretudo por um mito político, não é definida “podendo 

assumir tanto posições de direita como de esquerda, vencido ou vencedor, mocinho ou 

bandido” 30. Parafraseando Schmidt, o único elemento que o mito tem de definitivo é uma 

forma de ação para cada circunstância histórica. São a partir dessas considerações que se 

constituem os diálogos entre mito e memória na perspectiva da heroicização de um 

personagem.     

 

1.2 IGHB: Em busca de uma identidade baiana 

 

Em busca de consolidar o marco para a independência do Brasil na Bahia, foi 

criado o IGHB (Instituto Geográfico e Histórico da Bahia) em 1894 31. Essa criação se 

consolidou a partir dos moldes do IHGB (Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro), o 

qual foi fundado em1838 com o escopo de produzir uma história para a nação brasileira, 

forjando uma identidade nacional, baseado no modelo elitista europeu. Segundo Souza, o 

principal símbolo patriótico para o IHGB era o 7 de setembro, momento histórico pelo 

qual a busca por um passado comum concomitantemente a criação de uma unidade 

                                                           
28CARVALHO, José Murilo. A formação das Almas: O imaginário da República no Brasil. Companhia 
das Letras, São Paulo, 1990. P.55. 
29SCHMIDT, Jair Róbi. Memória e Mito Político: reflexões teóricas. IN: LOPES, Marcos A. org. Espaços 
da Memória: Fronteiras. Cascavel: EDUNIOESTE, 2000.p.14 
30Idem.  
31 O IGHB foi criado para buscar exemplos do passado a fim de solidificar o sentimento patriótico. Na 
verdade houve uma emergência para a consolidação de um Estado Nacional. Ver: SOUZA, Maria 
Aparecida de. História, memória e historiografia: Abordagem sobre a Independência na Revista do 
Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (1894-1923).Politeia. V. 5.2007. 
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nacional eram os pilares básicos 32. Consoante Schwarcz, pretendia-se construir uma 

história singular do passado, embora notoriamente influenciada pelos grupos econômicos 

dominantes que faziam parte dos Institutos. 33 

 O IGHB destingia-se do IHGB no tocante aos marcos, visto que o primeiro 

buscava no 1823 a sua representação histórica, contrapondo-se ao 7 de setembro  que 

seguramente foi o marco para o IHGB. Ledezma aponta para as disputas de memória 

existentes entre esses dois marcos, por meio da metáfora das rivalidades entre “Davi e 

Golias”. Segundo o autor, sobre a guerra de independência da Bahia,  

[...]1822-1823, se entreteceram histórias ao redor de heróis e lugares que vão 
tomando força ao longo do século XIX, assegurando ao 2 de Julho posto 
destacado no culto cívico e na memória coletiva dos baianos. Desde 1826 
começou-se a comemorar Dois de Julho de 1823. A diferença do Grito do 
Ipiranga que apenas em meados do século XIX a historiografia começa a 
repensar o processo de Independência, tendo como marco inicial a obra de José 
da Silva Lisboa, História dos principais sucessos do Brasil dedicada ao Sr. 
Pedro I, publicada em 1827.34 

Neste sentido, com IGHB pretendia dar ênfase a regionalidade, pontuando as 

particularidades do estado baiano, a partir da memória do 2 de julho de 1823. Os mitos e 

as representações que foram sendo construídas obedeciam a silêncios e esquecimentos, 

pois a construção social da memória segundo Pollak, 

[...] englobada em um cenário de disputas através da relação entre passado e 
presente, elencando como se forma uma memória oficial e quais seus 
mecanismos para enquadrar a memória, a fim de manter uma via hegemônica 
em contraposição a memória que o autor denomina “memória clandestina 35. 

Esta “memória clandestina” luta por seu lugar na história, contrapondo-se a 

memória oficial que se deleita nos interesses das classes dominantes. Neste mesmo 

campo, o ideal do IGHB e, sobretudo o apoio para a sua construção, contaram com o 

apoio das elites locais, como a intelectualidade e personalidades políticas influentes. 

Consoante Silva, o “Instituto foi concebido para ser, aos olhos da sociedade baiana e do 

                                                           
32 SOUZA, Maria Aparecida de. História, Memória e Historiografia: Abordagem sobre a 
Independência na Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (1894-1923).Politeia. V. 
5.2007. 
33 Schwarcz aponta que o grande mote do IHGB era construir uma história da nação, recriar um passado, 
solidificar mitos de fundação, ordenar fatos buscando homogeneidades em personagens e eventos até então 
dispersos. SCHWARCZ, Lilia Moritz. O Espetáculo das Raças: Cientistas, Instituições e Questão 
Racial no Brasil: 1870-1930.São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 
34 LEDEZMA, Gersom Galo. Religiosidade Cívica na Bahia: Comemorando o Primeiro Centenário da 
Independência a 2 de julho de 1923:entre Memória nacional e memória Regional .Esboços-Revista do 
programa de Pós-Graduação em História da  UFSC,vol.16,nº 21,2009. 
35 POLLAK, M. Memória, Esquecimento, Silêncio. Estudos Históricos. RJ:CPDOC-FGV,V.2,3,1989. 
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país, não apenas um instrumento para a modernização do estado, mas um sintoma efetivo 

desta modernização em andamento”.36 

Esse objetivo do IGHB, interpretado por Silva, demonstra a importância da 

emergência dessa instituição para o “povo baiano”, sobretudo no tocante ao processo de 

modernização. Essas questões reafirmam a denominação proposta pelo autor, o qual 

intitulou o Instituto de “casa da Bahia”.37 

A partir dessas questões, nota-se que o projeto do IGHB, foi de fato uma iniciativa 

de caráter “modernizadora e civilizatória”, visto que as questões sociais foram ganhando 

espaço durante todos os momentos em que as vozes dessa instituição se pronunciaram 

através de discursos com rígidos ideais de progresso para a Bahia38. Foi sempre seguindo 

esses critérios que o IGHB seguiu a sua trajetória.  

 

1.3 Coluna da Vida Feirense: breve olhar sobre Maria Quitéria 

 

O Jornal Folha do Norte, que é o jornal mais antigo do interior da Bahia, em 

circulação desde 1909, direcionou algumas páginas de suas edições, a personagem Maria 

Quitéria. Durante todos os anos de circulação, esse jornal passou pela direção de vários 

grupos que exerciam certa influência no espaço feirense, a exemplo de coronéis, 

profissionais liberais, artistas, entre outros. Oliveira aponta que “ao longo da sua 

existência, o JFN divulgou as discussões da política local, estadual e nacional, 

caracterizando-se não apenas como um veiculador de notícias, mas como um órgão 

formador de opinião” 39. 

 Neste periódico, havia várias colunas que noticiavam as questões locais e 

regionais, entre elas, a Coluna da Vida Feirense, criada no ano de 1923, tendo circulação 

até o ano 1952, publicando ao longo desse período diversos assuntos sobre Feira de 
                                                           
36 SILVA, Aldo José Morais. Instituto Geográfico e Histórico da Bahia: origens e estratégias de 
consolidação institucional 1894-1930. Tese de Doutorado UFBA, Salvador, 2006. 
37 Segundo Silva, a instituição converteu-se em um espaço capaz de pensar o estado e fornecer (segundo 
seus próprios critérios) os elementos para o entendimento das suas questões e problemas mais 
fundamentais, tornando-se assim a “Casa da Bahia”. Idem. Ibidem.  
38 Sobre essa discussão, Silva interpreta que “o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia nasceu assim com 
a dupla condição de símbolo e instrumento da modernização e civilização da sociedade baiana, segundo os 
critérios da então recém estabelecida mentalidade republicana”. SILVA, Aldo José Morais. Instituto 
Geográfico e Histórico da Bahia: origens e estratégias de consolidação institucional 1894-1930. Tese 
de Doutorado UFBA, Salvador, 2006.  
39 OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho dos Santos. Feira de Santana em tempos de modernidade: Olhares, 
Imagens e Práticas do cotidiano (1950-1960). Tese de Doutorado, Recife, 2008. P.31. 
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Santana e cidades próximas. O criador dessa coluna, e dono do jornal, Arnold Ferreira 

Silva, era feirense nascido em1894 e participante da vida política da cidade, sendo 

prefeito por duas vezes40.  

    A presença da personagem Maria Quitéria na Coluna da Vida Feirense é mais um 

indício de como esse mito se reconstituiu ao longo da trajetória política de Feira de 

Santana, apontando para mais uma forma de emergência desse ícone histórico, a partir de 

noticiários com víeis patriótico.  Em uma das manchetes da Coluna, a referência é feita ao 

IGHB apontando para a celebração das comemorações de independência. “O orador 

oficial da cerimônia, professor Aloísio de Carvalho Filho, põe em relevo a figura de 

Titara, o cantor da epopéia baiana. Os trechos iniciais do discurso referem-se à Maria 

Quitéria” 41. Como se trata das comemorações de independência, a partir do Instituto 

baiano, certamente o discurso inicial será de louvor a esse personagem já que Quitéria é 

“considerada a maior heroína das lutas de independência do Brasil na Bahia”.42 

 A Coluna, a “Folha da Feira” na sua edição nº348, propõe a idéia de mandar fundir 

de bronze o busto da heroína Maria Quitéria “43. Em outra edição da Coluna, a mesma 

reivindicação é feita em uma das revistas do IGHB de nº 59, desta vez a partir de uma Lei 

Municipal de 1926 autorizada pelo poder executivo. Segundo a lei, a construção de um 

monumento à Maria Quitéria seria uma forma de agradecimento da posteridade pelos 

seus feitos. 

A jovem e invicta guerreira da independência bem merece que se perpetue os 
seus feitos no mármore e no bronze dos monumentos, porque ela conquistou, 
pelo seu esforço e pela sua bravura, um lugar distinto, que muito honra a terra 
que lhe serviu de berço44 

Percebe-se que a emergência da perpetuação desse mito na cidade, é algo que têm 

se repetido em vários momentos, e ainda hoje essa tradição se mantêm. Desde o 2 de 

Julho de 1823, o mito de   Maria Quitéria é reivindicado inúmeras vezes na trajetória 

política local, sendo a representante ideal para construir um exemplo de nação, sobretudo 

quando faz-se referência a sua condição de mulher. 

 Nesse campo de investigações, as discussões sobre o feminino e o masculino, 

foram uma das pautas trazidas por alguns noticiários da Coluna a partir do olhar da 

                                                           
40 Idem. Ibidem. 
41 Jornal Folha do Norte: Coluna da Vida Feirense. Livro 4. P.61, nota 1932. 
42FUNDAÇÃO PEDRO CALMON. 2 de julho: a libertação do Brasil na Bahia. Salvador: Centro de 
Memória, 2009. 
43 Jornal Folha do Norte: Coluna da Vida Feirense. Livro 1.p.121, ano 1935,17de junho de 1939, nº1562. 
44 Jornal Folha do Norte: Coluna da Vida Feirense. Livro 4, p.63 ,ano 1934, 03 de julho de 1943, nº1773. 
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inglesa Maria Graham acerca de Quitéria. Em uma visita a casa desse personagem, 

Graham admite que “nada se nota de masculino em seus modos, antes os possui gentis e 

amáveis. Não contraiu nenhum hábito grosseiro ou vulgar durante a vida no 

acampamento, não se apontando nada que desabone a honestidade” 45.  

As referências feitas à Maria Quitéria na Coluna não param por ai. Em outro 

noticiário, em uma conferência feita sobre a Batalha do Pirajá, consoante o emissor da 

fonte, são feitas referências carinhosas a esse ícone histórico, visto enquanto um herói 

nacional 46. É imbricado nessas construções da memória e do mito do herói por meio de 

questões identitárias que; a personagem Maria Quitéria foi e ainda permanece enquanto 

elemento chave de reivindicações e disputas. Feira de Santana disputa essa memória e ao 

longo dos tempos tem lutado para a perpetuação da mesma. Os meios pelos quais, foram 

encontrados para que esse mito emergisse, foram de fundamental importância, intervindo 

de certo modo nas invenções e reinvenções dessa memória, tornando-a impar no cenário 

feirense. 

 

1.4 IHGFS e as mudanças no cenário feirense 

 

O município feirense, assim como a capital baiana, dispõe de um local oficial de 

preservação da memória da região. O Instituto Histórico e Geográfico de Feira de 

Santana, como aponta Silva, foi criado semelhante aos demais institutos, objetivando dar 

continuidade ao projeto dessas instituições. Este lugar de memória foi criado em 20 de 

agosto de 2003, por personalidades influentes da região de Feira de Santana, objetivando 

fazer estudos sobre a história e a geografia da cidade, do estado e do país, sobretudo das 

particularidades feirenses, preservando a memória dos fatos47. Atualmente, esse Instituto 

não possui sede própria, as reuniões acontecem no prédio do Arquivo Público Municipal. 

Na primeira edição da revista, há uma coletânea de textos que discute 

personalidades e temas locais. Nesta, Maria Quitéria se destaca no olhar do poeta feirense 

Franklin Maxado, na época o 3º vice- presidente do IHGFS e presidente da Academia 

Feirense de Letras. Consoante Maxado, a academia surgiu em 1976, quando um grupo de 

                                                           
45 Jornal Folha do Norte: Coluna da Vida Feirense. Livro 4, p.33, ano 1823,29 de agosto de 1942,nº1729. 
46 Jornal Folha do Norte: Coluna da Vida Feirense. Livro 6 p.153, ano 1928, 23 de março de 1952,nº2228.  
47 Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Feira de Santana- Ano I, nº 1, Feira de Santana, p.13, 
2004. Segundo os seus membro,  desde 1968, um grupo de jovens da época já pensava na construção de um 
Instituto feirense. 
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jovens feirenses resolveu fundar uma academia nos moldes da então existente em 

Salvador48. 

No texto escrito por Maxado numa das edições da revista do IHGFS, o autor relata 

a vida de Maria Quitéria, enfocando a sua condição de mulher à frente do seu tempo. O 

mito de Maria Quitéria e sua condição de heroína segundo Maxado, superou o espaço 

baiano, sendo ela consagrada a “Joana d’Arc brasileira” 49. Outra discussão que a fonte 

relata, refere-se à naturalidade de Maria Quitéria, na verdade trata-se das disputas de 

memória em torno desse personagem50. Apesar dessa disputa pela memória desse ícone 

abranger inúmeros locais, a disputa se acirra com mais vigor quando é colocada a cidade 

de Cachoeira em jogo. O fato é que, até 1833 Feira pertencia a Cachoeira, na verdade era 

freguesia e depois termo da  comarca, e portanto apesar dessas questões de disputas 

territoriais, parece  que Maria Quitéria pode ser considerada “uma heroína 

feirense/cachoeirana”.  

No mesmo artigo, o autor coloca em cheque as reais motivações para o alistamento 

de Quitéria no Batalhão dos Periquitos sugerindo que “pode ser discutido se foi somente 

o seu patriotismo que a fez se alistar como voluntária nas hostes do “exército libertador” 

ou se também seria a paixão, à primeira vista, pelo emissário da “Junta Interina 

Conciliatória e de Defesa” 51, tornando-a uma espécie de heroína romântica. Sendo 

patriotismo ou não, o fato é que o mito de Maria Quitéria emergiu, sobretudo no espaço 

feirense, onde vários lugares de memória foram sendo projetados52. Ressalte-se que para 

além do destaque local, esta heroína foi nomeada patrono do exército brasileiro53. 

                                                           
48 Este poeta feirense divulgou em um jornal local uma manchete intitulada “Breve história da AFL- 
Academia Feirense de Letras no seu Jubileu”. Segundo Machado a Academia Feirense de Letras foi à 
terceira fundada na Bahia. A composição social era bastante diversificada contando com a presença de 
advogados e vários profissionais liberais ligados à Maçonaria. O autor também aponta que a AFL segue 
uma trajetória de culto as letras, a partir de discussões sobre cultura, além de divulgar os eventos artístico-
literários locais. Jornal Zé Coió. 1º a 8 de novembro de 2001.     
49 Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Feira de Santana- Ano I, nº 1, Feira de Santana, p.13, 
2004.  
50 Maxado afirma que, por ser a maior heroína do país, vários lugares de memória disputam a naturalidade 
de Maria Quitéria a exemplo de Cachoeira, Jaguara, Tanquinho, Santa Bárbara, Irará, entre outros 
municípios. Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Feira de Santana- Ano I, nº 1, Feira de 
Santana, p.13, 2004.  
51 Idem. Ibidem. 
52 Sobre os lugares de memória, Nora afirma que discuti-los, pressupõe considerar suas especificidades, já 
que são locais selecionados por instituições e ou grupos sociais para configurar novas lembranças em meio 
a rupturas e conservações de poder. NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos 
lugares. Projeto História. São Paulo. 1993. P.15.  
53 Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Feira de Santana- Ano I, nº 1, Feira de Santana, p.13, 
2004. 
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A partir dessas disputas de memória, algumas mudanças foram ocorrendo no 

cenário feirense, de modo que foi notória a preocupação das autoridades locais em dar 

status a esse mito. Segundo o Projeto de Lei Municipal nº014-90 do ano de 1990, cabe ao 

município “preservar a sua identidade, adequando as exigências do desenvolvimento à 

preservação de sua memória, vocação histórica e peculiaridades” 54. Esses segmentos 

apontados neste decreto podem ser percebidos em outros momentos no espaço feirense. O 

distrito que se chamava São José passou a denominar-se Maria Quitéria em 193455, em 

1961 há outra lei municipal que decreta as inversões das avenidas Getúlio Vargas e Maria 

Quitéria  

[...] faço saber que a Câmara  Municipal decretou e eu sansiono a seguinte lei: 
Artº 1- Ficam assim a) A Avenida Maria Quitéria passará a denominar-se 
Avenida Getúlio Vargas, que terá essa designação em toda a sua extensão; b) A 
Avenida Central passará a denominar-se Avenida Maria Quitéria 56. 

A centralização da Avenida Maria Quitéria faz parte do rol de mudanças que foram 

vigorando na cidade. Há uma coincidência nos momentos da designação da construção da 

estátua e das inversões das avenidas. Ambas foram solicitadas em meados da década de 

1960, período de inúmeras transformações no município57.   

Somada às motivações apontadas para tal empreitada, encontra-se a emergência de 

um mito fundador da sociedade feirense. Feira precisava de personagens locais que 

possuíssem características de heróis, carecia, portanto, de ícones que se enquadrassem em 

trajetórias vangloriadas imersas em um cenário de lutas e patriotismos. Maria Quitéria 

por ser considerada heroína feirense, devido à participação nas lutas de independência da 

Bahia, passou a ocupar vários lugares de memória por toda cidade. Nora afirma que esses 

lugares “se diferenciam porque normalmente são apresentados enquanto versões 

históricas, onde há interesses dos grupos que detém uma certa posição política quando 

determinadas lembranças são criadas em detrimento de outras” 58. 

                                                           
54 Projeto de Lei nº 014-9 0, 09 de março de 1990. 
55 REIS JUNIOR, Pereira. Maria Quitéria. Rio, Ministério da Educação e Cultura, Serviço de 
Documentação, 1953. 
56 Lei nº 248, 18 de junho de 1959. Esta lei vigorou em 03 de outubro 1961 conforme apontou o oficial 
administrativo da época. 
57 Esse período de mudanças pode ser explicado a partir do processo de modernização que a “Princesa do 
Sertão“ estava experimentando no século XX, consolidando um ideal civilizatório e construindo uma 
identidade feirense. A partir desse período, Feira de Santana começa a se identificar com um mundo de 
transformações na arquitetura e no comércio, mudando os hábitos da população a luz das estratégias das 
elites. Ver: OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho dos Santos. Feira de Santana em tempos de modernidade: 
Olhares, Imagens e Práticas do cotidiano (1950-1960). Tese de Doutorado, Recife, 2008. 
58 NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História. São Paulo. 
1993. p .15. 
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A emergência dessas lembranças é caracterizada, segundo Nora, pelo 

esfacelamento da memória, visto que as construções de lugares de memória é a própria 

negação implícita das recordações. “Os lugares de memória são, antes de tudo, restos. A 

forma extrema onde subsiste uma consciência comemorativa numa história que a chama, 

porque ela a ignora” 59. Neste sentido, consoante Nora, há lugares de memória justamente 

porque os meios de memória não existem mais. Portanto, devido a essa inexistência de 

uma memória espontânea, criam-se meios, sobretudo comemorativos para dar 

continuidade a tal lembrança. 

No campo de perpetuação da memória, encontra-se também a produção 

memorialística sobre Maria Quitéria. Tal empreitada segue uma trajetória romanceada, 

em grande parte baseada na tradição oral, já que a escassez de documentos manuscritos, 

não permitiu que a história de Maria Quitéria tivesse versões distintas das que são 

encontradas nessas narrativas. Em geral são dados biográficos que se somam aos 

acontecimentos que foram se desenrolando desde o seu ingresso no Batalhão dos 

Periquitos à atuação nas lutas de independência. 

Em um trecho de Guimarães, um dos biógrafos de Maria Quitéria, o autor além de 

narrar à trajetória de vida desse personagem em todas suas instâncias, afirma que após o 

término das lutas “volta à sua terra; daí, não se soube mais de Maria Quitéria, a heroína 

sem cultura, mais muito inteligente que veio a falecer no dia 21 de agosto de 1853” 60. 

Essas características apontadas na personalidade desse personagem certamente partiram 

do relato da inglesa Maria Graham após a visita na casa de Quitéria. Esse relato foi 

utilizado em diversos momentos na produção memorialística, a saber, também por 

Sampaio, o qual enfatizou um trecho da conversa. “Maria de Jesus é iletrada, mas viva. 

Tem inteligência clara e percepção aguda. Penso que, se a educassem, viria a ser uma 

personalidade notável” 61. 

A partir desse relato feito por Graham somado à tradição oral que tem sido 

disseminada sobre esse personagem, a produção sobre a história de vida de Maria 

Quitéria e suas eventuais heranças para a contemporaneidade, tem ocupado um espaço 

ímpar nas discussões que cercam esse ícone por meio de mecanismos para manter vivo o 

mito e a memória desse herói nacional. É no bojo dessas discussões que a produção 

                                                           
59 Idem. 
60 GUIMARÃES, Astrogildo Brito. Panorama Geral de Feira de Santana. (S.I): (S.N), (19..?). 
61 SAMPAIO, Gastão. Feira de Santana no Vale do Rio Jacuípe.Bureau gráfica Editora LTD, 
Salvador,1977.  
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memorialística sobre Maria Quitéria segue a sua tradição. A partir dessas considerações, 

no capítulo seguinte serão discutidas as apropriações locais do mito de Maria Quitéria, 

sob o olhar de alguns setores da população, seguido das comemorações do 2 de Julho no 

espaço feirense.   
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CAPÍTULO II: APROPRIAÇÃO LOCAL DO 
MITO EM TORNO DA PERSONAGEM MARIA 

QUITÉRIA 
 

“Maria Quitéria é a maior 

Heroína do Brasil  

Lutou como soldado 

Destacado e veronil. 

Passando como homem  

Com sua roupa bem sutil “ 

 

          Franklin Maxado 

 

Este capítulo discute as diversas formas de apropriação local que circundam a 

personagem Maria Quitéria por parte de alguns setores da população feirense. Trata-se de 

discursos emblemáticos que vangloriam a figura de Quitéria e ao mesmo tempo criam um 

cenário de reivindicações em torno de sua memória a partir de relatos que perpassam por 

toda trajetória de vida desse ícone, relatando os principais acontecimentos e até mesmo os 

legados de Maria Quitéria para a sociedade atual. 

O 2 de Julho, festa que comemora a independência da Bahia, é um exemplo 

emblemático de como esse mito se reconstitui, através de novas roupagens, novos 

formatos, novos discursos. Maria Quitéria aparece em todos os noticiários que lembram 

esta data tendo uma posição de destaque sendo vista enquanto um herói nacional. Apesar 

de todo esse cenário pomposo, há algumas falas que demonstram certo descontentamento, 

alegando que esse ícone é vítima de esquecimento, que assim como muitos personagens 

históricos caiu no ostracismo. Duas fontes que serão analisadas neste capítulo 

demonstram posicionamentos distintos acerca dessa questão em alguns pontos, no 

entanto, se encontrando em alguns momentos. As matérias publicadas no jornal datado de 

2 de Julho também são peças chaves para orientar as discussões sobre os festejos locais e 

sua vinculação com o resgate da memória desse personagem.  A partir das versões e 

controvérsias acerca desse ícone, este capítulo irá discutir as reivindicações da memória e 

suas apropriações em alguns discursos feirenses referente à Maria Quitéria. 
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2.1 O lugar de Maria Quitéria na literatura de cordel e na revista em quadrinhos: a 

apropriação local do mito por alguns setores da população. 

 

 “É ali, no semi-árido da Bahia em São José das Itapororocas, zona rural de 

Cachoeira que nossa história começa. Numa pequena propriedade rural chamada... Sítio 

Licorizeiro.” 62. Uma das fontes principais desse capítulo é a revista em quadrinhos 

intitulada “Maria Quitéria: a injustiçada”, produzida pelo diretor da Academia Feirense 

de Letras, Eduardo Kruschewsky. O quadrinhos foi extraído do livro “Contos, Crônicas... 

e uma História de Vida” e possui edição independente, não paginada, publicada em 2008. 

Sua confecção contou com o trabalho de diversos profissionais que atuaram de forma 

conjunta desde a elaboração do roteiro à escolha das ilustrações, entre eles, o historiador 

Antônio Moreira Ferreira e o desenhista Luiz Cleiton Mascarenhas Leite. Nesta fonte é 

relatada a trajetória de vida de Maria Quitéria, seguida de ilustrações que contemplam 

desde o nascimento desse personagem, mostrando figuras do suposto local em que 

Quitéria teria nascido seguida de seu ingresso no Batalhão dos Periquitos, encerrando nas 

páginas finais com o seu sepultamento. 

Maria Quitéria aparece nas ilustrações do quadrinho com semblantes diferenciados 

de acordo com os momentos em que o autor divide a narrativa. De início há o retrato de 

uma garotinha levada e cheia de disposição para desbravar as matas que circundam o seu 

lócus. Em seguida com o falecimento de sua mãe, começa a transformação de uma então 

garotinha a um novo símbolo de maternidade, já que agora por ser a mais velha, Quitéria 

é envolvida pela carência de seus pequeninos irmãos. No decorrer do quadrinho, devido 

aos conflitos travados com a madrasta, há um momento em que o autor deixa explicito 

nas entrelinhas da narrativa e no semblante de Maria Quitéria o desejo desse personagem 

de ir para além das terras do Sítio Licorizeiro, local onde ela supostamente teria passado 

boa parte de sua vida. Essa descrição também pode ser percebida na ilustração presente 

na capa da revista, retratando os três momentos descritos pelo autor. Nas entrelinhas do 

quadrinhos encontra-se também o momento de transição na vida  da personagem. “Maria, 

cresce selvagem como uma flor do campo, por isso faz da natureza o seu reduto”. Nessa 

passagem da fonte, há uma imagem de Quitéria montada à cavalo explicitando um ar de 

                                                           
62  KRUSCHEWSKY, Eduardo. Revista: Maria Quitéria: A Injustiçada. 08/04/2009, 2008,  não 

paginada.  
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muita bravura e ao mesmo tempo de serenidade. Essa ilustração é o estopim para que em 

seguida o autor narre a entrada desse ícone das lutas pela independência da Bahia.  

Como já foi mencionada, a revista em quadrinhos, é uma fonte que relata a 

trajetória de vida de Maria Quitéria, em meio a uma tentativa de resgate de memória e 

busca pela perpetuação do mito. "Tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é 

uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e 

dominam as sociedades históricas” 63. O emissor dessa fonte afirma que a construção 

dessa revista é dirigida às novas gerações de brasileiros e que Maria Quitéria não teve o 

reconhecimento merecido por parte de seu povo e dos poderes governamentais. Essa 

narrativa é uma forma de reivindicação, pois mostra o descontentamento por parte de um 

determinado setor da sociedade tendo como pilar central um discurso que denota a 

ausência de responsabilidade local com a grande heroína da independência baiana, visto 

que, o título da fonte é bastante elucidativo “Maria Quitéria: A Injustiçada”. A referência 

a esse título pode ser percebida quando o autor afirma  

No dia 21 de agosto de 1853, nesta freguesia de Sant’anna  do sacramento da 
Bahia tendo recebido  socorros espirituais,faleceu de inflamação no fígado,com 
idade de 56 anos,Maria Quitéria de Jesus,que tinha patente,amortalhada,com 
enterro acompanhado pelo pároco sacristão,sepultou-se no cemitério contíguo à 
igreja matriz64 

 Logo em seguida, Kruschewsky relata o que aconteceu com Quitéria após sua 

morte questionando o descompromisso dos poderes locais com os vestígios mortais desse 

personagem. “Algum tempo depois, a paróquia realizou obras na igreja e na área que 

servia de cemitério, sem nenhum cuidado, fazendo com que desaparecessem quaisquer 

vestígios das sepulturas individuais” 65. 

Nota-se que há certa preocupação por parte do emissor da fonte no que se refere à 

perpetuação da memória de Maria Quitéria, e isso é um forte indício de apropriação66 

local desse mito que parece ser pouco popular, porém, há sempre interesses isolados na 

tentativa de resgatar essa memória, e essa discussão pôde ser percebida no capítulo 

anterior, no qual foi discutido acerca da importância da emergência do mito para uma 

sociedade, vinculado aos desdobramentos para a nação. O sociólogo Michael Pollak 

argumenta que há verdadeiras batalhas de memória, visto que, o trabalho da memória é 

                                                           
63 LE GOFF, Jacques. Historia e Memória, São Paulo.Editora da Unicamp, 1996.. 
64 KRUSCHEWSKY, Eduardo. Revista: Maria Quitéria: A Injustiçada. 08/04/2009, 2008,  não paginada. 
65 Idem 
66 Sobre o conceito de apropriação, Chartier o define como formas diferenciadas de interpretações, 
remetidas a questões sociais, culturais e institucionais, submersas a práticas diferenciadas. CHARTIER, 
Roger. História Cultural: entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand, 1990.  
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indissociável da organização social da vida, pois, o sentido da identidade individual do 

grupo entra em jogo67.  

Outro forte indício que denota essa preocupação é a frase que fecha essa fonte. 

“Infelizmente,assim como desconhecemos a data exata do nascimento de nossa heroína, é 

também um enigma o local exato onde se encontram seus restos mortais” 68. Portanto, 

mais uma vez, é notória uma tentativa de reafirmação de um “mito fundador”, como diria 

Marilena Chauí, um mito que não cessa um mito perene69. 

Nesse mesmo contexto de reivindicações está o cordel do baiano feirense Franklin 

Maxado , produzido com o apoio do quadro administrativo da Universidade Estadual de 

Feira de Santana, sobretudo pela iniciativa do Museu Casa do Sertão e pelo Centro de 

Estudos Feirenses Biblioteca Setorial Monsenhor Renato Galvão. Maxado é descrito por 

Juarez Bahia como escritor, jornalista, fazendeiro e bacharel. Bahia aponta que, apesar de 

todas as atribuições feitas à Maxado, sua profissão é poeta, enfatizando que o feirense é o 

poeta do povo. Esta fonte intitulada “Maria Quitéria, heroína baiana que foi homem” traz 

em sua narrativa de onze páginas, alguns pontos sobre a trajetória de vida de Maria 

Quitéria, inclusive relatando acerca dos legados desse personagem para a 

contemporaneidade.  

A capa do cordel ilustra a figura de Maria Quitéria com uma arma em punho e um 

fardamento feminino, seguido de botas e uma calça tradicional. Segundo as narrativas 

memorialistas que discutem sobre a vida desse personagem, esse novo estilo só foi 

possível graças ao talento de Quitéria frente às tropas lusitanas durante a sua estadia no 

Batalhão dos Periquitos, não restando alternativa ao comandante, a não ser reconhecer o 

talento e a bravura de uma mulher 70. “Descobre que é mulher, mas ela não se rebaixa. Aí 

mais seu valor e outro grau encaixa. Agora é alferes, luta junto da caixa”.71 Neste trecho 

do cordel, é notório a ideologia que direcionava a condição de ser mulher. A ela estava 

reservado apenas o espaço privado; a casa, o marido e a prole, porém Maria Quitéria 

transgrediu a ideologia de gênero imposta pela sociedade de então. Louro, ao enfocar as 

discussões sobre gênero aponta que não é propriamente a característica sexual, que faz a 

distinção entre essa categoria, visto que, é a formação que determina como essas 
                                                           
67 POLLAK, M. Memória, Esquecimento, Silêncio. Estudos Históricos. RJ: CPDOC-FGV, V.2.3, 1989.   
68 Idem. Ibidem. 
69 CHAUI, Marilena. Brasil: Mito Fundador e Sociedade Autoritária. São Paulo Fundação Perseu 
Abramo, 2000. 
70 Sobre a trajetória de vida de Maria Quitéria ver: JUNIOR, Pereira Reis. Maria Quitéria. Rio de Janeiro, 
1953. 
71 MAXADO, Franklin. Maria Quitéria, heroína baiana que foi homem. P.5. 
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características são representadas ou valorizadas, aquilo que se diz ou se pensa sobre 

elas72. Consoante Louro trata-se de construções sociais que são reproduzidas ao longo da 

trajetória de vida de cada sujeito social.  

 Outro texto em especial, discute sobre a participação da mulher nas lutas de 

independência no contexto latino americano.  Maria Ligia Coelho Prado faz uma análise 

desse período enfatizando o significado da participação e incorporação da mulher em 

diversas áreas nas lutas. Prado afirma que por muito tempo tentou-se despolitizar a figura 

da mulher, colocando- a apenas enquanto gestora do lar. A autora dedica algumas páginas 

da narrativa à Maria Quitéria, relatando os embates decorridos das lutas de independência 

da Bahia73. Tendo em vista os valores sociais nos quais Quitéria estava inserida, uma 

sociedade patriarcal onde apenas cabia à mulher se restringir aos afazeres do lar, esse 

ícone foi um sujeito para além de seu tempo, enfrentando as adversidades que lhes foram 

impostas.  

 Essa iniciativa ousada desse personagem repercutiu no seio social dos seus 

contemporâneos e, sobretudo na posteridade. Maxado aponta que, após as batalhas contra 

as tropas lusitanas Maria Quitéria “vai ver Pedro Primeiro, representa a vitória, o Rio de 

Janeiro lhe dá honras e toda glória. É princesa da corte e entra prá história” 74. A 

problemática contida nesse trecho mostra o reconhecimento por parte dos poderes locais 

que presenciaram a atuação de Quitéria nas lutas. O emissor da fonte afirma a 

importância da personagem para os sujeitos contemporâneos a ela. Logo em seguida, ele 

pontua novamente relatando que “todo sertão falava da moça corajosa” 75. 

 Como pôde ser observado, é esclarecedor o discurso de apropriação local por parte 

do emissor da fonte, o qual durante toda narrativa do cordel deixa claro a sua 

preocupação em exaltar a figura de Maria Quitéria durante toda a sua trajetória de vida. 

Neste sentido, a construção de mitos e símbolos são questões que se identificam com 

ideologias afins. Carvalho aponta que ”A formação do mito pode dar-se contra a 

evidência documental; que lhe são próprios e que não se enquadram necessariamente na 

retórica da narrativa histórica” 76. É nesta empreitada que as reivindicações locais vão se 

                                                           
72 LOURO, Guacira Lopes. Gênero sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. Rio de 
Janeiro: Petrópolis, 1997. 
73 PRADO, Maria Ligia Coelho. A América Latina no Século XIX. Tramas, Telas e Textos. São 
Paulo,2004. 
74 MAXADO, Franklin. Maria Quitéria, heroína baiana que foi homem. 1977. p.5. 
75 Idem. Ibidem. 
76 CARVALHO, José Murilo. A formação das Almas: O imaginário da República no Brasil. 
Companhia das Letras, São Paulo, 1990.  
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reconstituindo na tentativa de perpetuar o mito de Maria Quitéria em Feira de Santana, e 

isso também pode ser percebido quando Maxado alega que “Na terra natal, que é a Feira 

de Santana, ali lhe falta uma estátua, apesar de ter grana muitos locais bonitos, mas se 

esquecem da mana” 77. De fato, na cidade há apenas uma pequena representação de 

Quitéria construída em 2002, na avenida que carrega o seu nome, porém é perceptível 

que o autor da fonte desconsidera o chamado “monumento”, pelos poderes 

governamentais, como uma homenagem à altura a esse personagem, e, portanto 

reivindica uma estátua que melhor simbolize” a mana”, como intimamente Maxado  se 

refere à Maria Quitéria. 

Neste cenário de apropriações, essa memória é reivindicada no espaço feirense, por 

ser este local, para muitos, a terra natal de Quitéria, e que infelizmente segundo Maxado, 

há certo descaso por parte dos órgãos governamentais desta cidade. O emissor dessa fonte 

faz um contraponto com Salvador apontando que até a capital já possui um monumento 

na Lapinha, que mostra o merecimento dessa figura histórica. É nessa linha de 

pensamento que o autor do cordel segue as suas observações do contexto local, vinculado 

às atribuições à Maria Quitéria para a atualidade. Maxado evidencia que “Maria Quitéria 

agora é sinal de feminismo, da luta por direitos e pelo patriotismo é a maior heroína do 

Brasil e seu civismo” 78·. Essa referência feita à Maria Quitéria vincula a personagem à 

contemporaneidade, enfocando mais uma vez o exemplo de Quitéria para todas as 

mulheres em suas empreitadas por direitos e valores. O mesmo autor ressalta ainda que 

essa figura histórica é também símbolo de nacionalidade, um exemplo a ser seguido pelos 

brasileiros, sobretudo pelos baianos. 

Essa atmosfera de apropriações e de reivindicações imbricadas intrinsecamente aos 

marcos em questão, mostra mais uma vez a necessidade por parte de alguns setores da 

comunidade feirense em trazer esse mito para o cenário local, mostrando como essa 

memória assim como aponta Le Goff “distinguindo-se do hábito, representa uma difícil 

invenção, a conquista progressiva pelo homem do seu passado individual, como a história 

constitui para o grupo social a conquista do seu passado individual” 79. Nesse sentido há 

uma empreitada por parte de  determinados grupos na tentativa de construir um mito que 

proporcione sustentabilidade no sentido de reafirmar o seu patriotismo. Dessa maneira, 

                                                           
77 MAXADO, Franklin. Maria Quitéria, heroína baiana que foi homem. 1977 P.9. 
78 Idem. Ibidem 
79 LE GOFF, Jacques. Historia e Memória. São Paulo. Editora da Unicamp, 1996. P.41. 
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apropriar-se de um mito torna-se indissociável no tocante a perpetuação da vitalidade de 

um herói e sua representação para determinados momentos da história. 

Como puderam ser observadas, as referências feitas à Maria Quitéria seguem uma 

trajetória de honras e glórias embebedadas de patriotismo e exaltações, porém Maxado, 

mas uma vez em um trecho do cordel questiona o esquecimento por parte da população 

local. “Todos esquecem dela, fica no ostracismo, mas depois todos lembram sua luta e 

seu civismo” 80. A partir dessa observação, pode-se fazer uma análise sobre os momentos 

em que Maria Quitéria aparece e perceber qual a intencionalidade dos seus emissores em 

informá-la e exaltá-la durante determinados períodos. Trata-se de lugares e momentos 

chaves em que Quitéria é lembrada, e isso pode ser observado no item seguinte, tendo 

como enfoque as comemorações do 2 de Julho na Bahia, sobretudo em Feira de Santana. 

  

2.2   O 2 de julho: As referências à Maria Quitéria em jornais e as comemorações 

feirenses. 

A festa do 2 de Julho em Feira de Santana e a personagem Maria Quitéria  têm sido 

bastante referenciadas nas páginas do jornal Feira Hoje. Este, por sua vez, encontra-se em 

circulação desde a década de 1970 e possui periodicidade diária81. Em busca de 

informações outras sobre o jornal, consultei o site82 disponível na web, e para minha 

surpresa, havia na página inicial junto as consultas de entrevistas, uma foto e um link 

sobre Maria Quitéria. Ao clicar no link, a página trazia dados biográficos, sobretudo a 

trajetória das lutas de independência, seguida de fotos e de monumentos que fazem 

referência a ela.  Infelizmente não estava disponível o nome do autor do texto.  

 A fonte em questão é um meio de comunicação que possui grande influência no 

seio social feirense, por isso talvez esteja explicada a preocupação dos editores do jornal 

em cultuar as figuras locais que de certo modo carregam valores patrióticos, neste caso, 

Maria Quitéria. Outra observação bastante significativa é a forma pela qual, as manchetes 

fazem referência à Quitéria. Na maioria dos jornais consultados, essa personagem está 

sempre em destaque na página que relata as suas lutas junto à independência da Bahia, ou 

seja, as referências são sempre durante as comemorações do 2 de Julho. 
                                                           
80 MAXADO, Franklin. Maria Quitéria, heroína baiana que foi homem. P.8. 
81 O jornal Feira Hoje, pertencente à família falcão, foi criado com o escopo de divulgar a modernidade 
feirense, tendo notável influência nas disputas política desse município. Ver: BRITO, Charlene José de. 
Presença Protestante em Feira de Santana: um Trabalho Ecumênico de Ação Social (1970-1990). 
Feira de Santana. 2008. 
82 jornalismo@feirahoje.com.br 
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Este culto cívico, iniciado em Salvador, tem uma ligação intrínseca com a única 

comemoração que há em Feira de Santana, pois os festejos cívicos da capital foram uma 

espécie de inspiração para fundadora da festa aqui no município83.  As comemorações da 

independência da Bahia, especificamente os festejos feirenses possuem um caráter 

estritamente local, divergindo do que acontece em Salvador, uma vez que, na capital 

baiana além de ocorrer comemorações locais, há o famoso carnaval de rua. O Jornal Feira 

Hoje traz uma manchete intitulada “2 de julho comemorado debaixo de chuva” afirmando  

que o bairro do Tomba é o único na cidade a realizar festejos pelo aniversário da 

Independência da Bahia. De acordo com a coordenadora do evento desse período, a idéia 

surgiu depois de uma visita a Salvador durante as comemorações da festa 

A organização é de Benta Machado, figura conhecida pela sua disposição de 
defender as tradições feirenses, participar dos acontecimentos folclóricos e 
culturais. Sem apoio dos órgãos públicos, ela preparou um desfile em que os 
figurantes estarão montados a cavalo e trajados tipicamente84. 

Na fonte em questão, percebe-se que não há intenções dos poderes municipais em 

perpetuar as comemorações locais. Ao contrário do que se vê na festa cívica do 7 de 

setembro, na qual,  aqui no município é louvada por todo o corpo das lideranças políticas 

que fazem parte da política feirense ostentando um verdadeiro teatro do poder inspirados 

no grito de independência ou morte. Le Goff afirma que os esquecimentos e os silêncios 

da história são reveladores desses mecanismos de manipulação da memória coletiva. 85  

Neste sentido, percebe-se que a apropriação em torno das festas que homenageiam Maria 

Quitéria e outras figuras, de fato segue uma trajetória localizada, visto que, só o bairro do 

Tomba faz alusão a esse festa, e nenhum órgão governamental colabora para que essa 

comemoração se efetive. A tradição era tão explicita na época em que Benta Machado 

organizava que uma manchete fez referência ao festejo afirmando que 

Nem mesmo a chuva que caiu na tarde de ontem impossibilitou as 
comemorações do 2 de julho no bairro do Tomba. Cavaleiros, baianas, e 
meninos trajados de índio fizeram parte do desfile, organizado a mais de dez 
anos pela moradora do bairro Benta Machado da Silva86 

 As comemorações cívicas são apontadas por Ledezma como um fenômeno para 

sair das angústias e projetar os nossos sonhos e esperanças. Talvez essas comemorações 

locais passem por essa discussão, porém de forma mais ilustrativa no sentido de projetar 

                                                           
83 A fundadora da festa do 2 de julho no bairro do Tomba foi Benta Machado, também conhecida como 
dona Loló. Segundo moradores do bairro, Loló  faleceu a mais de dez anos, porém, as comemorações 
continuaram. 
84 JORNAL FEIRA HOJE, 2 jul. 1996, ano XX, nº 6.798. 
85 LE GOFF, Jacques. Historia e Memória. São Paulo. Editora da Unicamp, 1996. 
86 Jornal Feira Hoje: 02 de julho de 1996, Ano XXV, N°6.798. 
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também o sentido identitário de determinado grupo, neste caso, dos moradores do bairro 

do Tomba, na rememoração dos fatos e heróis que estiveram presentes no 2 de julho. 

No tocante às comemorações do 2 de Julho em Salvador,  já que foi a inspiração 

para o início dos festejos do Tomba, o  culto cívico revela as estratégias dos setores 

dominantes da sociedade baiana no que tange ao processo de disciplinarização dos corpos 

e das mentes de toda população, porém segundo Albuquerque, os populares subvertiam a 

ordem com seus protestos, enquanto as autoridades imperiais e eclesiásticas gozavam de 

uma vaidade invejável, sentindo-se honrados pela vitória do 2 de Julho. 87 

As comemorações do 2 de julho se fazem presente por toda Bahia, acesa a 
chama da liberdade e presentes os ideais dos heróis que derramaram o sangue 
no 2 de julho,pois todos tem consciência de que as conquistas do passado 
devem ser preservadas e reverenciadas.88 

Albuquerque também faz referência aos desdobramentos da festa afirmando que 

durante a procissão cívica a hierarquia da sociedade era reafirmada na organização do 

desfile, onde a elite mantinha o seu status quo, transformando a rua em um importante 

espaço para divulgar sua cultura, a qual era baseada nos moldes europeus. Dessa maneira, 

as comemorações do 2 de Julho eram uma demonstração das desigualdades sociais e 

econômicas que permeavam esse período. Neste sentido, como afirma Ledezma, a festa 

cívica reclama pela ordem para criar o culto em volta de novos costumes e disciplinar o 

povo no calor das comemorações, lugar da memória, criando uma comunidade que 

aprende a cidadania mediante a repetição de atos de igualdade e fraternidade. 89 

O 2 de Julho é um momento em que o culto aos heróis da independência da Bahia  

aflora, o espírito patriota renasce de modo que a Bahia transforma-se em sinônimo de 

nacionalidade, de disputas pela hegemonia do espaço em um verdadeiro teatro do poder, 

no qual todos são levados pelo embalo do hino em homenagem a festa cívica. “Nasce o 

sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro,é sinal que neste dia até o sol é brasileiro”90. 

A exaltação a esse momento é bastante referenciada em jornais desse período. Postando 

um discurso estritamente patriótico mesclado com a política local, as manchetes são uma 

espécie de injeção dirigida à população numa tentativa de ludibriá-la através de propostas 

                                                           
87 ALBUQUERQUE, Wlamyra Ribeiro de. Algazarra nas ruas: Comemorações da Independência da 
Bahia (1889-1923). Campinas – SP:UNICAMP, 1999. 
88Jornal Feira Hoje: 02 de julho de 1977, Ano VII, N°948. 
89 LEDEZMA, G.G. Religiosidade Cívica na Bahia: Comemorando o Primeiro Centenário da 
Independência a 2 de julho de 1923: entre Memória nacional e memória regional. Esboços-Revista do 
programa de Pós-Graduação em História da  UFSC,vol.16,nº 21,2009. 
90 Hino ao 2 de Julho.Letra: Ladislau dos Santos Titara. Música: José dos Santos Barreto. 
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que almeje marcar novas mudanças no seio social, tendo como inspiração os feitos da 

independência da Bahia. 

Uma chamada no jornal desse período faz a seguinte convocação: “Ao povo 

baiano”. Nessa fonte, o trecho da reportagem é escrito por um governador, o qual, posta 

um discurso voltado para interesses políticos à luz das conquistas das lutas pela 

independência baiana, à medida que ao final, o mesmo tenta discursar sobre os possíveis 

feitos durante sua atuação no governo. 

Reverenciando os mais profundos sentimentos de baianidade de nosso povo, 
assinala o sentimento atual da luta histórica em que estamos empenhados: 
superar a pobreza e o subdesenvolvimento de todas as regiões do nosso estado, 
eliminando as profundas diferenças de progresso que entre elas se observa91 

Como pode ser observada, a apropriação do mito de Maria Quitéria segue uma 

trajetória local, junto às festas cívicas baianas a partir das referências feitas no jornal a 

esse personagem, nota-se como já foi discutido no item anterior que um dos momentos 

chaves são as comemorações do 2 de julho. Em geral, Maria Quitéria é apontada como a 

grande heroína da independência baiana assim como afirma Ledezma, apontando que o 

fato é que a Bahia foi à heroína da nossa Independência e por conta disso atestam o 

patriotismo de Maria Quitéria de Jesus Medeiros e as pugnas cruentas de 7 de janeiro em 

Itaparica, de 25 de julho em Cachoeira e o valor dos nossos bravos nos campos de 

Cabrito, Funil e Pirajá 92. 

As comemorações do 2 de Julho em Feira de Santana como já foi colocado 

anteriormente seguem uma tradição local, e o culto aos heróis na figura dos caboclos se 

faz presente. O discurso de Benta Machado é enfático quando afirma que: “O que 

estamos fazendo com esforço e dedicação é manter a tradição” 93. Essa tradição enfocada 

pela organizadora da festa mostra mais uma vez a preocupação local em perpetuar o 

memória do 2 de Julho, sobretudo a memória  dos heróis que fizeram parte dessa trama. 

As referências que foram feitas a Maria Quitéria nos jornais do 2 de julho, ora 

proferiam discursos de exaltação a esse personagem, ora reivindicavam certa dosagem de 

reconhecimento local. Já as comemorações feirenses, encontram-se intrinsecamente 

ligadas as festividades da capital, visto que, se concretizaram no bojo dessas 

comemorações. No desfile do bairro do Tomba são feitas referências no desfile a  cabocla 

e ao caboclo assim como acontece nas comemorações do 2 de julho em Salvador. 

                                                           
91Jornal Feira Hoje,02 de julho de 1976,ano VII,nº 658.  
92 Idem. 
93 Jornal Feira Hoje: 02 de julho de 1995, ano XXV, N°6.486. 
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Segundo Albuquerque, os caboclos são as principais atrações das comemorações cívicas 

pela independência baiana. São esculturas de indígenas que saem às ruas para fazer parte 

da festa. A figura do caboclo passou a fazer parte destas comemorações desde 1826 

representando o símbolo da terra e posteriormente tornou-se símbolo da raça brasileira. 94 

Em uma cultura pontuada por elaborações sincréticas, aquelas figuras 
indígenas vestidas com penas, adornadas com folhas e dispostas em um coreto 
na praça, depois de percorrer as principais vias públicas, suscitavam 
interpretações que, muitas vezes, extrapolam o sentido cívico inicialmente 
atribuído a elas. 95 

Dessa maneira a assertiva em questão demonstra que os caboclos são uma forma de 

representação dos heróis baianos, porém também poderiam fazer alusão a santos locais, a 

entidades, a deuses, entre outros, visto que, inúmeros significados eram atribuídos aos 

caboclos. Por ser o 2 de Julho também a data do culto as entidades  do Candomblé, os 

símbolos da independência baiana possuem atribuições de acordo com várias 

interpretações sobre essa data com os caboclos do festejo. Essa discussão é fundamental 

no que tange a questão acerca das intenções outras que possam esta veladas no discurso 

da organizadora da festa aqui em Feira de Santana, a Benta Machado.   

Talvez Benta, assim como alguns organizadores da festa do 2 de julho em Salvador 

junto aos terreiros de Candomblé, reelaborasse as figuras dos caboclos com outras 

entidades, ou de certa forma assim como é afirmado em suas entrevistas aos jornais, a 

realização do culto cívico não envolve as questões religiosas, tendo apenas um sentido de 

perpetuar a memória dos heróis da independência, porém como aponta  Albuquerque, é 

possível que as comemorações do Dois de Julho nos bairros, ao mesmo tempo em que 

rememoram um fato histórico, fossem revestidas de um sentido mágico, de sacralidade 

bem à moda da complexa religiosidade dos baianos.96 

No caso da falecida Benta Machado, procurei alguns dados no bairro a partir de 

conversas informais com alguns moradores, e foi a partir dessas conversas que descobri 

que essa figura tão importante para os festejos cívicos do 2 de julho em Feira de Santana 

havia falecido. A partir desse momento verifiquei se havia alguém da família da falecida 

que pudesse informar algo acerca do caráter religioso da festa. Fui até a casa da filha de 

Benta, porém não consegui falar com ela, pois a mesma estava com um problema de 

saúde. Segui as buscas e me informaram a casa de um senhor que possuía algum tipo de 

                                                           
94ALBUQUERQUE, Wlamyra Ribeiro de. Algazarra nas ruas: Comemorações da Independência da 
Bahia (1889-1923), Campinas –SP:UNICAMP, 1999. 
95 Idem. 
96 Idem. Ibidem 
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envolvimento com os festejos. Chegando lá, fui recebida muito bem, quando perguntei a 

ele sobre a dona Benta, ele me informou que a festa não era a mesma desde seu 

falecimento, segundo ele, era Benta quem trazia as bandas, quem de fato organizava a 

festa. Quando perguntei sobre a participação religiosa das baianas, das referências ao 

caboclo, e se havia algum vinculo com o candomblé, ele me respondeu instantaneamente 

que sim, justificando que havia o carro do caboclo e da cabocla. Este rapaz, também me 

informou que sua área era a organização das quadrilhas, e que se eu quisesse me informar 

melhor, deveria procurar a irmã de Benta, que possuía maiores detalhes.  

Segui as investigações, e lá estava a irmã de Benta, junto a um tabuleiro de 

verduras, uma senhora bastante atenciosa e disponível. Durante a nossa conversa 

informal, falava da participação da irmã de forma louvável, enquanto comercializava os 

seus produtos, afirmando que Benta organizava todas as áreas da festa, desde o convite 

aos vaqueiros até o preparo das refeições. A senhora afirmou também que há alguns anos 

atrás, na época em que o comércio do bairro não era desenvolvido, a festa possuía maior 

divulgação, o espaço era outro. Quando fiz referência à participação dos seguidores do 

Candomblé na festa, a irmã de Benta foi enfática negando qualquer tipo de vinculo da 

festa com a religião. 

Nas duas falas dos depoimentos informais que foram coletados, houve uma 

contradição no tocante a questão religiosa dessa festa popular local, no entanto como já 

foi explanado, o fato é que a fundadora dos festejos inspirou-se nas festas do caboclo em 

Salvador, e infelizmente não há uma comprovação de fato sobre as vinculações religiosas 

de Benta, visto que, ela já é falecida, porém é quase improvável que a festa tenha apenas 

um caráter cívico. Fica constatado que essa festa homenageia os heróis da terra, e os 

jornais são comprovações fiéis a esse fato. À Maria Quitéria, coube uma atmosfera de 

disputas e de reivindicações em torno de seu mito. Nas comemorações locais, esse 

personagem aparece enquanto um dos heróis homenageados. Trata-se de discursos 

localizados e diferenciados que reivindicam e se apropriam desse mito a partir de suas 

peculiaridades, as quais percorrem uma trajetória edenizada de caráter estritamente civil e 

patriótica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao longo deste trabalho, foram identificadas e analisadas as apropriações da 

personagem Maria Quitéria no espaço feirense. Por ser considerada natural da Princesa 

do Sertão, alguns setores da população, como autoridades locais, escritores e poetas, a 

reivindicaram de inúmeras maneiras, seja na construção de sua história em uma revista 

em quadrinhos, seja na literatura de cordel e, sobretudo, em jornais, nas ocasiões das 

comemorações do 2 de Julho.  

Seguindo esse cenário de apropriações, ao longo da história desse ícone no 

município, a emergência desse mito foi constatada quando foram criados os lugares de 

memória para legitimá-la enquanto feirense. Nessa empreitada, também foi perceptível a 

investida dos poderes governamentais em criar lugares de memória para que Maria 

Quitéria não fosse esquecida, visto que os lugares de memória são criados justamente 

pela ausência de memória97, mesmo que, em Feira de Santana só existisse apenas uma 

comemoração local referenciando a festa do 2 de Julho, que diga-se de passagem, não 

conta com ajuda de nenhum órgão governamental. 

 A partir desses empreendimentos para consolidar uma memória local, foi criada 

uma escola, uma avenida foi relocada, passando a centralizar-se, foi criado um 

monumento, o nome do distrito foi mudado, os quadros que traziam a figura de Maria 

Quitéria foram espalhados por espaços de poder como a Câmara Municipal e o Arquivo 

Público Municipal, entre outros. Feira carecia de personalidades fortes, que se 

enquadrassem em valores patrióticos e civilizatórios. Tais características, entre outras, 

foram encontradas nos feitos de Maria Quitéria, vista em todas as fontes catalogadas 

neste trabalho, como heroína nacional, heroína baiana, heroína feirense.  

Essas considerações foram e continuam sendo feitas pelos discursos 

historiográficos, políticos e, sobretudo pelas produções memorialísticas. Sempre seguindo 

produções de ordem biográfica, há nesses trabalhos, certa ausência de outras análises que 

fujam do viés romântico-biográfico e que busque apontar novos caminhos para 

compreensão do personagem. Como pôde ser visto, esse foi o objetivo central deste 

                                                           
97 NORA, Pierre. Entre Memória e História: a problemática dos lugares. Projeto História. São Paulo. 
1993. 
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trabalho; tentar perceber a personagem Maria Quitéria a partir da perspectiva da memória 

e do mito no espaço feirense. 

Foi notório durante as investigações que, esse mito não se popularizou em Feira de 

Santana. Esses resultados da não popularização de Maria Quitéria, talvez se expliquem 

pela falta de uma comemoração local mais divulgada do 2 de Julho na cidade, que possa 

chamar a atenção da população para os valores que as autoridades locais tentam passar 

quando se coloca um monumento na cidade, nomeia uma avenida principal, entre outros 

lugares de memória.   

As manifestações do mito de Maria Quitéria nos jornais catalogados estiveram 

sempre circunscritas ao 2 de Julho. Na Coluna da Vida Feirense as notícias que 

informavam sobre Maria Quitéria se concentraram entre a década de 1940 e início da 

década de 1950. Os Projetos de Lei consultados datam de meados do século XX, 

acompanhado por tentativas de construções de monumentos, e consolidando mudanças no 

nome de avenidas. O Instituto feirense foi criado mais recentemente em 2003, elegendo 

como uma das personalidades feirenses de destaque Maria Quitéria. Parece haver uma 

sincronia nas mudanças ocorridas para consolidar essa personagem na história do 

município. Maria Quitéria foi utilizada enquanto espelho para a construção de uma 

identidade feirense, a partir de seus feitos carregados de honras e glórias, símbolo de 

patriotismo.  

Ao final desta análise, sobre a emergência do mito de Maria Quitéria e apropriações 

locais no município de Feira de Santana, espera-se que haja contribuições no campo 

desse estudo, a partir das considerações feitas sobre a memória e o mito dessa 

personagem no espaço feirense. Este exercício de análise pretende-se mais uma 

contribuição para a produção historiográfica baiana, visto que, as considerações e 

investigações aqui explanadas, tiveram um caráter inaugurador para eventuais caminhos 

que possam ser traçados em novos trabalhos que abordem sobre o tema.  Ademais, este 

trabalho ainda requer pesquisas, sobretudo no tocante a análise de outras representações 

acerca dessa personagem, na visão de setores populares, tento uma perspectiva mais 

ampla das discussões sobre apropriação. Este trabalho, longe de ter um caráter 

conclusivo, espera-se tão somente fomentar novas investigações acerca das invenções e 

reinvenções do mito de Maria Quitéria. 



40 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 

ALBUQUERQUE, Wlamyra Ribeiro de. Algazarra nas ruas: Comemorações da 
Independência da Bahia (1889-1923), Campinas – SP: UNICAMP, 1999. 
 
 
BRITO, Charlene José de. Presença Protestante em Feira de Santana: um Trabalho 
Ecumênico de Ação Social (1970-1990). Feira de Santana. 2008. 
 
 
CARVALHO, José Murilo. A formação das Almas: O imaginário da República no 
Brasil. Companhia das Letras, São Paulo, 1990. 
 
 
CHARTIER, Roger. História Cultural: entre práticas e representações. Rio de 
Janeiro: Bertrand, 1990.  
 
 
CHAUI, Marilena. Brasil: Mito Fundador e Sociedade Autoritária. São Paulo 
Fundação Perseu Abramo, 2000. 
 
 
FONSECA, Thais Nívia de Lima e. A Inconfidência Mineira e Tiradentes Vistos pela 
Imprensa: a vitalização dos mitos (1930-1960). Revista Brasileira de História. São 
Paulo, v. 22, nº 44, pp. 439-462 2002. 
 
 
FUNDAÇÃO PEDRO CALMON. 2 de julho: a libertação do Brasil na Bahia. 
Salvador: Centro de Memória, 2009. 
 
 
LEDEZMA, Gersom Galo. Religiosidade Cívica na Bahia: Comemorando o Primeiro 
Centenário da Independência a 2 de julho de 1923:entre Memória nacional e 
memória Regional .Esboços-Revista do programa de Pós-Graduação em História da  
UFSC,vol.16,nº 21,2009. 
 
 
LE GOFF, Jacques. História e Memória, São Paulo. Editora da Unicamp, 1996 
 
 
LOURO, Guacira Lopes. Gênero sexualidade e educação: uma perspectiva pós-
estruturalista. Rio de Janeiro: Petrópolis, 1997. 
 
 
MATOS, Olgária Chain Féres. Construção e Desaparecimento do Herói: Uma questão 
de identidade nacional. In: Tempo Social. USP, 1994. 
 
NORA, Pierre. Entre Memória e História: a problemática dos lugares. Projeto 
História. São Paulo. 1993. 

 



41 
 

 
 
OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho dos Santos. Feira de Santana em tempos de 
modernidade: Olhares, Imagens e Práticas do cotidiano (1950-1960). Tese de 
Doutorado, Recife, 2008. 
 
 
 
PRADO, Maria Ligia Coelho. A América Latina no Século XIX. Tramas, Telas e 
Textos. São Paulo,2004. 
 
 
POLLAK, M. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos. RJ: CPDOC-
FGV,V.2,3,1989.  
 
SILVA, Aldo José Morais. Instituto Geográfico e Histórico da Bahia: origens e 
estratégias de consolidação institucional 1894-1930. Tese de Doutorado UFBA, 
Salvador, 2006. 
 
 
SCHWARCZ, Lilia Moritz. O Espetáculo das raças: Cientistas, Instituições e Questão 
Racial no Brasil: 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 
 
 
SCHMIDT, Jair Róbi. Memória e Mito Político: reflexões teóricas. IN: LOPES, Marcos 
A. org. Espaços da Memória: Fronteiras. Cascavel: EDUNIOESTE, 2000. 
 
 
SOUZA, Maria Aparecida de. História, memória e historiografia: Abordagem sobre a 
Independência na Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (1894-1923). 
Politeia. v.5.2007. 

 



42 
 

FONTES 

 
 
Arquivo da Câmara Municipal 
 
 
· Projeto de lei N°014-90 de 09 de março de 1990. 
· Requerimento 13 de outubro de 1961. 
· Lei N° 0372/63 
 
 
Biblioteca Setorial Monsenhor Renato Galvão: Coluna da Vida Feirense  
 
 
· Jornal Folha do Norte Livro 4.P.61, nota 1932. 
· Jornal Folha do Norte -Livro 1.p. 105, 04 de março de 1939. 
· Jornal Folha do Norte -Livro 1.p.121, ano 1935 ,17de junho de 1939,nº1562. 
· Jornal Folha do Norte -Livro 4, p.33, ano 1823,29 de agosto de 1942,nº1729. 
· Jornal Folha do Norte -Livro 4, p.49,ano 1939, 03 de abril de 1943, nº 1760. 
· Jornal Folha do Norte -Livro 4, p.63 ,ano 1934, 03 de julho de 1943, nº1773. 
· Jornal Folha do Norte -Livro 1,p. 143, ano 1931,16 de fevereiro de 1952, nº 2223. 
· Jornal Folha do Norte Livro 6 p.153, ano 1928, 23 de março de 1952,nº2228. 
· Jornal Folha do Norte -Livro 6, p.157, ano 1930,12 de abril de 1952 
Jornal Zé Coió. 1º a 8 de novembro de 2001. 
 
Biblioteca Municipal Arnold Silva 
 
 
· Jornal Feira Hoje,02 de julho de 1976,ano VII,nº 658. 
· Jornal Feira Hoje: 02 de julho de 1977, Ano VII, N°948. 
· Jornal Feira Hoje: 02 de julho de 1995, ano XXV, N°6.486 
· Jornal Feira Hoje: 02 de julho de 1996, Ano XXV, N°6.798. 
· Jornal Zé Coió, 1º a 8 de novembro de 2001. 

 
 

 
Cordel 
 
 
· MAXADO, Franklin. Maria Quitéria, heroína baiana que foi homem. 1977. 
 
 
Revista 
 
 
· KRUSCHEWSKY, Eduardo. Revista: “Maria Quitéria: A Injustiçada, 08/04/2009, 
2008, não paginada. 

 



43 
 

· Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Feira de Santana- Ano I, nº 1, Feira 
de Santana. 2004. 
 
 
Fontes Memorialísticas 
 
 
· ALMEIDA. Oscar Damião. Dicionário Personativo Histórico e Geográfico de Feira 
de Santana. Feira de Santana. Revista Ampliada. 2. Ed. 2000. 
· GUIMARÃES. Astrogildo Brito. Panorama Geral de Feira de Santana. (S.I): (S.N), 
(19..?). 
· REIS JUNIOR, Pereira. Maria Quitéria. Rio, Ministério da Educação e Cultura, 
Serviço de Documentação, 1953. 
· SAMPAIO. Gastão. Feira de Santana no Vale do Jacuípe. Editora LTD, Salvador, 
1977.  
 
  

 

 


