
 
 

Maiana Lima Costa 

 

 

 

 

 

 

Experiências de Mulheres Fumageiras na relação trabalho 
e família em São Gonçalo dos Campos - BA (1950-1970) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Universidade Estadual de Feira de Santana 

Feira de Santana 
2010 



 

 

Maiana Lima Costa 

 

 
 
 
 
 

Experiências de Mulheres Fumageiras na relação trabalho 
e família em São Gonçalo dos Campos - BA (1950-1970) 

 
 
 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado à Banca Examinadora da 
Universidade Estadual Feira de Santana, 
como exigência para obtenção do grau de 
Licenciado em História. 

 
 
 

Orientadora: Profª. Drª Ione Celeste de Jesus Sousa 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Universidade Estadual de Feira de Santana 

Feira de Santana 
2010 



 

 

 

TERMO DE APROVAÇÃO 
 

 

 

 

A banca examinadora considera esta 
monografia adequada como requisito para a 
conclusão do Curso de Licenciatura em 
História da Universidade Estadual de Feira 
de Santana. 
 

 

 

Feira de Santana, 28 de janeiro de 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
Prof.ª Drª. Ione Celeste de Jesus Sousa 

Universidade Estadual de Feira de Santana 
 
 
 

______________________________________________ 
Prof.ª Ms. Cristiana Barbosa de Oliveira Ramos 

Museu Casa do Sertão - UEFS 
 
 
 

______________________________________________ 
Profª. Ms.Emília Maria Ferreira da Silva 

Universidade Estadual de Feira de Santana 
 

 
 

 

 



 

 

DEDICATÓRIA  
 

 

Em primeiro lugar, agradeço a Deus por ter me dado forças durante toda essa 

trajetória universitária, por nunca ter me deixado desistir de alcançar meus objetivos e 

por estar sempre me agraciando com suas bênçãos. Dedico a ti essa vitória Senhor, a 

primeira de muitas que estão por vir. 

Aos meus pais Antônio e Altair, dedico toda a gratidão e carinho que possa existir, 

por serem eles o sustentáculo da minha vida e por terem respeitado as minhas escolhas, 

mesmo saudosos por estarem fisicamente longe de mim, ainda assim, me apoiaram e 

torceram muito pelo meu sucesso. Eles tiveram que se contentar com as visitas semanais 

que eram tão rápidas. Ao meu pai Antônio, maior amor do mundo, meu eterno 

agradecimento, pois foi a pessoa que me incentivou a fazer uma graduação, mesmo não 

tendo sido a que ele sonhou, ficou feliz por minha escolha e muito emocionado quando 

eu disse para ele que estava lecionando. Infelizmente não se encontra mais fisicamente 

entre nós, mas deixou uma infinita saudade. À minha mãe Altair, agradeço toda a 

paciência que teve comigo, por ter suportado meus momentos de instabilidade, 

atarefada com atividades acadêmicas, dentre outras coisas. Aos meus irmãos Cláudia e 

Robério, pessoas especiais que me fazem muito feliz pela existência deles em minha 

vida. Ao meu amor Tony, por ter suportado as minhas ausências, as minhas lágrimas e 

por ter sido um “porto seguro” nos momentos difíceis. Um amor também é para essas 

horas de inconstância. Seu apoio foi de fundamental importância durante essa minha 

trajetória, aliás, nossa trajetória, pois ele sempre esteve presente. Aos seus pais Antônio 

e Maria das Graças por terem me acolhido como uma filha e até hoje permanecerem 

com o mesmo carinho de seis anos atrás. 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS  
 

Há tantas pessoas que foram essenciais na minha vida por me auxiliarem em 

momentos cruciais e que não podem ser esquecidas.  

De início agradeço imensamente às minhas senhoras, mulheres que dedicaram a 

maior parte de suas vidas ao trabalho fumageiro. Todas elas que se dispuseram a contar 

para mim um pouco de suas histórias de vida. Serei eternamente grata a todas elas, pois 

com suas histórias esse trabalho pode ser realizado. 

Ao senhor Gilson Cazumbá e senhor Tadeu que me receberam de portas abertas 

nas fábricas pelas quais são responsáveis, a Ermor Tabarama e a Menendez e Amerino, 

respectivamente. Fico imensamente grata pela disponibilidade destes dois senhores em 

atender às minhas solicitações. 

Um agradecimento especial aos meus colegas de curso que sempre estiveram do 

meu lado, nas horas alegres e também naquelas de incertezas. Vocês são partes da 

minha história: Tamara, Maiara, Camila, Welber, Karine, Magno, Fernanda, Tatiane, 

Rita, Aloísio, Aglaia, Alex e todos os demais que se fizeram presentes e marcaram de 

alguma forma a minha vida. E a Milane, companheira de risadas e lamúrias, que decidiu 

trilhar outros caminhos e nos privou de sua presença no curso. 

Agradeço imensamente à professora Ione Celeste por ter me aceitado como sua 

orientanda, num momento em que tudo parecia dar errado; obrigada pelas indicações de 

leituras, correções de texto e pela atenção dedicada. Graças a Deus tudo correu bem. À 

professora Cristiana, pela sua paciência em me auxiliar com sugestões de leituras, 

ajustes no trabalho, por estar sempre disposta a ajudar. Muito obrigada. E à professora 

Emília, por ter aceitado prontamente participar da banca de defesa da minha monografia 

e pelo carinho que sempre teve com todos os seus alunos. Meus sinceros 

agradecimentos a todas vocês.  

 

 



 

 

RESUMO 
 

 

O presente estudo tem por objetivo relatar as trajetórias de algumas mulheres que 

trabalharam em armazéns de fumo no município de São Gonçalo dos Campos entre os 

anos de 1950 a 1970. Com esse intuito foram utilizadas fontes orais para a construção 

desse trabalho, assim como atas e registros fabris de funcionárias. A produção 

fumageira no Recôncavo Baiano e no município em estudo foi contextualizada, assim 

como foi abordada a presença dos armazéns e as possíveis causas que resultaram na 

desagregação da economia fumageira considerada tão forte em São Gonçalo dos 

Campos. O cotidiano de algumas mulheres foi evidenciado, aquelas que se dispuseram a 

contá-lo, desde o trajeto ao se dirigir ao trabalho, até a realização das atividades dentro 

dos armazéns, e a forma como conciliavam trabalho fabril com as atividades do lar, 

como lidavam com as relações de amizade com as companheiras de trabalho e a 

participação dessas mulheres no Sindicato da Indústria de Fumo do município. 

 

Palavras-chave: Fumo, trajetórias, trabalho, mulheres. 

 

 



 

 

Abstract  
 
 

The present study aims to report the trajectories of some women who worked at tobacco 

warehouses in the city of Sao Gonçalo dos Campos between the years of 1950 and 

1970. Oral sources were used in order to do build this work, as well as minutes and 

manufacturing registers of employees. The tobacco production in the Recôncavo Baiano 

and in the city in study was contextualized, taking into account the presence of 

warehouses and the possible causes that led to disaggregation of the tobacco economy, 

once considered so strong in Sao Gonçalo dos Campos. The daily life of some women 

who agreed to tell it was showed up, from their way from home to work up to the 

activities they performed in the warehouses, also mentioning how they managed to put 

together manufacturing work with housework, the way they dealt with friendship 

towards their co-workers and the participation of these women in the local Tobacco 

Industry Union.  

 

Keywords: Tobacco, trajectories, work, women. 
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INTRODUÇÃO 
 

São Gonçalo dos Campos é territorialmente um dos menores municípios da Bahia 

possuindo 294 km2 de área territorial. Localiza-se inteiramente na microrregião do 

Recôncavo Baiano e faz limite com as cidades de Feira de Santana, Santo Amaro, 

Antonio Cardoso e Conceição da Feira. De acordo com o último censo do IBGE a 

população de São Gonçalo dos Campos em 2007 era de 29.205 mil habitantes1.  

A principal atividade econômica da cidade de São Gonçalo dos Campos, desde o 

período colonial até meados do século XX, segundo Narciso Amâncio (2001) foi não só 

o cultivo do fumo como, também, o beneficiamento e a comercialização deste produto. 

O mesmo autor ainda afirma que desde a época colonial a cultura do fumo era do tipo 

familiar praticada por agricultores livres e que muitos deles tinham a posse das terras 

que cultivavam. Entre eles havia a presença de escravos que serviam de mão-de-obra e 

também eram produtores efetivos.2 Nardi (1987) aponta que, no momento em que o 

fumo passou a adquirir certa importância comercial, as autoridades coloniais passaram a 

impor limites para o cultivo, pois o fumo ocupava terras e trabalho em detrimento da 

produção de alimentos.3  De acordo com Teixeira e Andrade (1984) o fumo produzido 

desde o século XVII na Bahia, em tabuleiros e terras arenosas, foi mercadoria de grande 

interesse para o comércio internacional, principalmente na troca por escravos no litoral 

africano. 4 

Na cidade não havia grandes fábricas, mesmo de charutos. Teixeira e Andrade 

(1984)5, salientam que existiam inúmeras manufaturas domésticas que utilizavam, 

sobretudo, o trabalho feminino, construindo fabricos de pequeno porte que não davam 

grandes lucros. Na primeira metade do século XX, São Gonçalo dos Campos sediou 

diversos armazéns de fumo inclusive de importantes firmas compradoras da Bahia 

como: Suerdieck S/A, Dannemann, Mongeroth Leone LTDA, Este Asiático Exportação, 

etc. 

                                                           
1 Censo do IBGE de 2007. 
2 SILVA, Narciso Amâncio da. Decadência Fumageira: São Gonçalo dos Campos, 1951-1976. 
Monografia (Especialização) - Teoria e Metodologia da História da Universidade Estadual de Feira de 
Santana, 2001. 
3 NARDI, Jean Baptiste. O Fumo no Brasil Colônia. São Paulo: Brasiliense, 1987. 
4 TEIXEIRA, Marli Geralda e ANDRADE, Maria José de Souza. Memória Histórica de São Gonçalo dos 
Campos. Edição comemorativa do 1º Centenário do município, 1984. 
5 Idem. 
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As atividades, que iam desde o preparo da terra até o enfardamento, eram feitas 

pela própria família do lavrador. Nas tarefas realizadas nos armazéns também a 

população local era envolvida. O fabrico, incluído o beneficiamento, entre quatro e seis 

meses empregava um bom número de trabalhadores, homens e mulheres. Ainda que o 

trabalho fosse temporário e mal remunerado, como era realizado após a colheita, em 

período de pouca atividade na lavoura, constituía-se em uma forma de trabalho para os 

lavradores durante alguns meses. O fumo era vendido de janeiro a junho. Durante esse 

período os produtores secavam6, manocavam7 e curavam8 o produto. Para Teixeira e 

Andrade (1984) 9seria ideal que o produtor pudesse vender os seus fardos apenas no fim 

da safra, mas isso nem sempre ocorria, pois o produtor necessitava de dinheiro e como 

não conseguia o adiantamento entregava antecipadamente sua produção aos 

compradores intermediários ou aos donos da terra com o objetivo de levantar o capital 

necessário. Nessa operação os produtores tinham grandes prejuízos. Safra entregue 

antecipadamente significava venda barata e, portanto, perda. Durante todas as fases que 

o lavrador trabalhava, ele e sua família eram mantidos pelo comprador da safra, que lhes 

forneciam o adiantamento necessário. Em se tratando da produção de pequenos 

proprietários, esses podiam entregá-la diretamente aos armazéns ou a outros 

compradores intermediários, ainda que o vínculo de crédito continuasse existindo. 

É a mulher trabalhadora das classes subalternas, que trabalhou nas atividades 

fumageiras, o sujeito desta proposta de estudo, no âmbito da cidade de São Gonçalo dos 

Campos, no período que se estende de 1950 a 1970. Objetivamos evidenciar as 

vivências dessas mulheres através de suas memórias acerca de suas experiências na lida 

com o fumo. As vivências de cada mulher são diferenciadas devido a não 

homogeneidade destes sujeitos femininos, pois diferem devido a diversos fatores sociais 

como idade, estado civil, maternidade entre outras categorias para análise, o que 

constitui um perfil não único da mulher fumageira. 

Como registros dessas vivências faremos uso de depoimentos orais de algumas ex-

trabalhadoras, que hoje são aposentadas, assim como também utilizaremos registros dos 

arquivos de fábricas de fumo e atas do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de 

                                                           
6 Dispor o fumo em estaleiros feitos de varas para que o mesmo secasse. 
7 Arrumar as folhas de fumo em pequenas trouxas e amarrá-las pelo talo. 
8 Colocar as trouxas de fumo em depósitos e umedecer com água para adquirir cor e cheiro. 
9 TEIXEIRA, Marli Geralda e ANDRADE, Maria José de Souza. Memória Histórica de São Gonçalo dos 
Campos. Edição comemorativa do 1º Centenário do município, 1984. 
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Fumo de São Gonçalo dos Campos. Pretendemos mostrar um pouco as vivências das 

mulheres fumageiras, como elas lidavam com a dupla jornada trabalho e família, e 

também como era o relacionamento com as companheiras nas fábricas, para assim 

conhecermos as peculiaridades do trabalho feminino na indústria fumageira, além de 

abordar as condições fabris às quais estavam submetidas como jornada de trabalho, 

organização sindical, salário.  

Por muito tempo as mulheres foram deixadas à sombra da história, não sendo 

tratada como sujeito. A partir dos anos de 1980 duas questões historiográficas 

possibilitaram a emersão da mulher como sujeito: a ênfase dada à história da família, 

assim como os movimentos liderados pelas próprias mulheres para reclamar seus 

direitos e denunciar as opressões sofridas, fizeram com que o gênero feminino tivesse 

um maior destaque na escrita da História. 

Para Joan W. Scott (1991)10 a mulher trabalhadora, enquanto sujeito, ganhou no 

século XIX um destaque extraordinário, sendo um produto da revolução industrial, não 

porque a mecanização tenha criado para a mulher postos de trabalho que antes não 

existiam, mas porque no decurso da mesma ela se tornou uma figura perturbadora e 

visível. Nos padrões da época a mulher deveria se restringir ao seu “espaço natural”, o 

lar, e evitar todo tipo de contato e atividade que pudesse atraí-la para o mundo público. 

Esperava-se da mulher que ela fosse mãe, esposa e dona de casa, seguindo seu “destino 

natural”, pois estas atitudes faziam parte de sua essência feminina. Sobre estas questões 

Carla Bassanezi11 (1997) afirma que a vocação prioritária para a maternidade e a vida 

doméstica eram consideradas marcas de feminilidade, enquanto a iniciativa, a 

participação no mercado de trabalho, a força e o espírito de aventura definiriam a 

masculinidade. Contudo, desde o final do século XIX, as mulheres foram, pouco a 

pouco, deixando a “proteção” dos seus lares e encaminhando-se para o trabalho fora 

deles. Muitas vezes pela necessidade de complementar a renda familiar escassa. 

O cotidiano dos sujeitos que compõem as minorias historicamente excluídas, em 

especial as mulheres, há pouco tempo se tornou preocupação historiográfica, 

permanecendo ainda grandes lacunas na compreensão das suas dinâmicas nos processos 

                                                           
10 SCOTT, Joan W. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. In: Educação e Realidade. Porto 
Alegre, v.16, nº2. jul/dez 1990 
11 BASSANEZI, Carla. Mulheres dos Anos Dourados. In (org): PRIORE, Mary Del. História das 
Mulheres no Brasil. 2. ed. São Paulo: Contexto, 1997. 
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históricos. A História Social, entre outras questões, permite que se resgate a memória 

dos grupos sociais marginalizados pelos poderes. 

A historiografia baiana referente aos estudos sobre a mulher já é bastante 

significativa. Muitos autores vêm buscando desconstruir o pensamento masculino 

dominante, opressor, de que as mulheres são incapazes de realizar certas atividades, por 

serem biologicamente inferiores, desprovidas de racionalidade  e movidas apenas pelo 

âmbito sentimental. 

Dentre os autores responsáveis por essa desconstrução citamos Alberto Heráclito 

Ferreira Filho que em sua dissertação de mestrado examina a condição feminina na 

cidade de Salvador durante o primeiro período republicano. Seu objeto de pesquisa são 

as mulheres das camadas populares, quase sempre negras, que com o seu trabalho 

informal de vendedora de quitutes, costureira, lavadeira, entre outras atividades, 

mantinha o sustento de suas famílias, geralmente numerosas. Essas mulheres se faziam 

presentes em todos os cantos da cidade de Salvador como afirma: “Independente da 

questão de cor, brancas e pardas pobres assumiam importantes funções na luta pela 

sobrevivência”. 12 

É o que se percebe em São Gonçalo dos Campos: mulheres negras, brancas pobres 

trabalhando na lavoura fumageira e nas fábricas de charutos para proverem o sustento 

de suas famílias, em uma sociedade onde os homens ditam as regras. O trabalho de 

Alberto Heráclito é importante por demonstrar a contradição da sociedade baiana, no 

tocante aos populares tão feminina na sua expressão prática e cotidiana e tão masculina 

em seus valores, regras e propósitos.  

Por sua vez, Márcia Barreiros13 reconstitui as práticas sociais e culturais da 

sociedade baiana do período de 1870 a 1920, dando ênfase às mulheres de elite que 

procuraram ultrapassar os limites do ambiente doméstico e romperam as barreiras que a 

sociedade burguesa instituíra. A autora procura dar ressignificação aos escritos 

                                                                                                                                                                          
 
12 FERREIRA FILHO, Alberto Heráclito. Salvador das Mulheres: condição feminina e cotidiano na Belle 
Époque imperfeita. Salvador-Ba, 1994. 223 p. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas. Universidade Federal da Bahia, p.10. 
13 LEITE, Márcia Maria da Silva Barreiros. Entre a tinta e o papel: memórias de leituras e escritas 
femininas na Bahia (1870-1920). Salvador: Quarteto, 2005. 
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“encontrados” em bibliotecas particulares, nos quais estavam guardadas e silenciadas as 

memórias dessas mulheres, que de leitoras passaram a ser escritoras.  

Elizabete Rodrigues da Silva14 trabalhou a questão da mulher fumageira, na 

primeira metade do século XX, em Maragogipe, Cachoeira, São Félix, Muritiba e 

Governador Mangabeira. Sua discussão assenta-se na noção conceitual de economia 

regional, além de ter investigado o processo de instalação e desenvolvimento das 

fábricas de charutos nestas áreas. Silva aborda o cotidiano e as vivências femininas no 

trato com os charutos, fazendo uma explanação sobre o fumo desde a utilização deste 

pelos indígenas até à manufatura, tanto doméstica quanto fabril. O cotidiano das 

mulheres é evidenciado desde o acordar, o trajeto até a fábrica, o trabalho e a hierarquia 

nas estruturas das fábricas e, também, as relações sociais e a inserção das charuteiras na 

sociedade local. 

A respeito da historiografia sobre a economia fumageira temos Jean Baptiste 

Nardi15 que fez um brilhante estudo sobre o fumo, a introdução das primeiras mudas 

aqui no Brasil, o consumo deste produto pelos índios e pelos colonos. Nardi aponta 

como sendo os primeiros consumidores do fumo as pessoas que pertenciam às camadas 

mais baixas da sociedade: marinheiros, soldados, colonos mais pobres e mamelucos, e 

após a introdução dos negros, estes se tornaram grandes apreciadores. Somente a partir 

do século XVII as demais classes adquiriram o gosto pelo fumo.  

Outros autores fizeram trabalhos referentes à produção fumageira em São Gonçalo 

dos Campos como os já citados Marli Geralda Teixeira, Maria José de Souza Andrade e 

Narciso Amâncio da Silva. As duas primeiras16 fizeram conjuntamente um estudo 

denominado Memória Histórica de São Gonçalo dos Campos relativo ao centenário da 

cidade, no qual abordaram vários aspectos responsáveis pela formação do município, 

dentre eles a produção fumageira. Narciso Amâncio17 deu ênfase ao período da 

                                                           
14 SILVA, Elizabete Rodrigues da. Fazer Charutos: uma atividade feminina. Dissertação (Mestrado) - 
História da Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2001. 
15 NARDI, Jean Baptiste. O Fumo no Brasil Colônia. São Paulo: Brasiliense, 1987. 
16 TEIXEIRA, Marli Geralda e ANDRADE, Maria José de Souza. Memória Histórica de São Gonçalo 
dos Campos. Edição comemorativa do 1º Centenário do município, 1984. 
17 SILVA, Narciso Amâncio da. Decadência Fumageira: São Gonçalo dos Campos, 1951-1976. 
Monografia (Especialização) - Teoria e Metodologia da História. Universidade Estadual de Feira de 
Santana, 2001. 
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decadência fumageira que teve início em 1950, apontado os possíveis motivos para o 

declínio de tal produção. 

Com o auxílio desses estudos sobre a produção fumageira e também aqueles 

referentes à mulher, além do uso das fontes orais e escritas, foi possível a elaboração de 

um estudo que aborda o trabalho feminino na produção fumageira tanto no manuseio 

das folhas de fumo, quanto na confecção de charutos em São Gonçalo dos Campos. 

Procuramos dividir esse estudo em dois capítulos, quais sejam: no primeiro 

capítulo optamos por fazer uma breve explanação sobre a produção de fumo no 

Recôncavo Baiano incluindo o município de São Gonçalo, além de termos o cuidado de 

demonstrar algumas das causas que culminaram com a crise fumageira dessa região, 

enfocando também a importância dos armazéns e fábricas instaladas na cidade. Para o 

segundo capítulo reservamos a apresentação do nosso objeto de pesquisa que é ao 

mesmo tempo sujeito da própria história que são as mulheres fumageiras. Procuramos 

relatar as experiências das mesmas na lida diária com o fumo tanto no beneficiamento 

das folhas deste, quanto na confecção do produto final que são os charutos e cigarrilhas, 

sem nos aprofundarmos muito em questões econômicas, sociais ou políticas e 

abordando as percepções das mulheres acerca do sindicato dos trabalhadores da 

indústria de fumo do município. Buscamos contar as histórias de mulheres que 

trabalharam com esta atividade agrícola de caráter economicamente relevante para São 

Gonçalo dos Campos. Para preservar a identidade dessas mulheres optamos por utilizar 

apenas as iniciais do nome de cada uma. 

Este estudo é importante por mostrar o universo de mulheres pobres, negras e 

trabalhadoras de armazéns fumageiros em São Gonçalo dos Campos. É de suma 

importância para a historiografia contemporânea reavaliar criticamente as experiências 

de mulheres em tempos passados. Além disso, as pesquisas que privilegiam a condição 

feminina no município de São Gonçalo dos Campos são poucas, fazendo-se necessário 

resgatar essas vivências para que tenhamos um maior entendimento sobre as mesmas. 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 1 
 

O FUMO NO RECÔNCAVO BAIANO: do auge à crise 

 

 

Os prazeres do fumo estavam longe de reservados aos abastados. Fumavam-
se enrolados de palha, cachimbos de barro. Não faltavam os que se 
regalavam com os charutos reverenciais, deixados nos ‘despachos’ das 
esquinas e portões de cemitério. Todos fumavam e a cordialidade era 
apanágio de todos. Nosso Brasil não era dividido entre fumantes e não-
fumantes. 18 

 

1 O fumo: mercadoria de grande interesse 

Originário das Américas o fumo foi, segundo Nascimento, largamente utilizado 

pelas populações indígenas e passou a ser difundido e consumido na Europa a partir de 

inícios do século XVI19. Na Bahia a produção agrícola de fumo consolidou-se nos 

séculos XVII e XVIII nas áreas hoje conhecida como São Félix e Cachoeira, ambas no 

Recôncavo Baiano. 

A lavoura de fumo, inicialmente tida como atividade complementar, foi 

assumindo progressivamente dimensões que a fizeram ultrapassar essa posição de 

complementaridade e ganhar destaque no contexto da economia baiana. Por volta do 

século XVIII, quando o fumo em folha começou a substituir o fumo de corda, o Brasil 

atingiu a condição de primeiro produtor mundial desse produto. Nascimento (1996) 

chama a atenção para o fato de que mesmo assim a relação de dependência da lavoura 

de fumo para com o sistema canavieiro se manteve por algum tempo ainda que o 

sistema canavieiro não dependesse mais do comércio escravista e mesmo convivendo 

com o regime escravocrata após 1870. 

Segundo Almeida, o fumo só ganhou essa dimensão no período colonial pelo fato 

de ter tido uma grande difusão no mercado europeu e também pela aceitação como 

                                                           
18 Perfil da Indústria Brasileira do Fumo, 2000. Associação Brasileira da Indústria do Fumo. Biblioteca da 
Secretaria de Agricultura do Estado da Bahia, p.28. 
19 NASCIMENTO, Gerino Francisco. Potencial Organizativo dos trabalhadores do complexo 
agroindustrial fumageiro do Recôncavo Baiano. 160 p. Dissertação (Mestrado) - Escola de Agronomia da 
Universidade Federal da Bahia, 1996. 
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moeda de troca no tráfico de escravos. O mesmo autor afirma que a produção de fumo 

não foi uma atividade isolada no interior da economia colonial uma vez que estava 

interligada com a pecuária, criando novos mercados como, por exemplo, ao absorver 

grandes quantidades de couro para o acondicionamento das cordas de fumo, o uso do 

estrume do gado para a adubação das plantações de fumo. 20  Com relação à produção 

açucareira, a plantação de tabaco foi importante, pois consolidou-se como uma 

mercadoria utilizada na troca por escravos21 o que proporcionava uma quantidade de 

escravos a mais trazidos para o Brasil, principalmente para o Recôncavo Baiano. 

 

Assim, o traficante que ia à África, como é óbvio, só se interessava pela 
compra de escravos, e para tanto levava a mercadoria brasileira de maior 
aceitação, fazendo com que o porto de Salvador, pelo menos no século 
XVIII, fosse o grande receptador de escravos e exportador de escravos. 22 

 

A maior parte do que era produzido aqui no Recôncavo se destinava à Portugal. 

Almeida, em sua dissertação de mestrado, afirma que “o mercado europeu alcançado 

através de Portugal, o comércio negreiro e o contrabando absorveram o grosso da 

produção baiana de fumo durante o período colonial.” (p.04). Isso fez com que a Coroa 

Portuguesa, temerosa de que houvesse uma escassez na produção de gêneros 

alimentícios, reprimisse a difusão da plantação de tabaco impondo altas taxas e multas 

para quem fosse pego plantando esse produto. Somente a partir de 1808 desapareceram 

as restrições da Coroa Portuguesa em relação a essa produção.  

 

Desde a abertura dos portos, o tabaco passa a ser exportado diretamente de 
Salvador para países europeus. A partir da independência, multiplicam-se as 
filiais de firmas européias na Bahia dedicadas à exportação do tabaco. Com 
o fim do monopólio português sobre o comércio externo, abrem-se, portanto, 
novas perspectivas para as exportações baianas do produto. (ALMEIDA, 
p.15) 

O fumo baiano tinha dois importantes mercados: a Europa e o tráfico negreiro. 

Segundo Almeida, para a África se direcionava o fumo de pior qualidade, o chamado 

                                                           
20 ALMEIDA, Paulo Henrique de. A Manufatura do Fumo na Bahia. Dissertação (Mestrado) – Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, 1983. 
21 Idem. 
22 LAPA, José Roberto do Amaral. Esquema para um estudo do tabaco baiano no período colonial. 
Disponível em <http://www.afroasia.ufba.br/pdf/afroasia_n6_7_p83.pdf > Acesso em 25/12/2009, p.85. 



 

 

17 

refugo, enquanto que para a Europa só se aceitava os mais finos e de alta qualidade. O 

mesmo autor afirma que o Recôncavo Fumageiro conseguiu em alguns anos se 

recuperar da crise logo após a abolição do tráfico de escravos, importante mercado do 

fumo baiano.  De acordo com Almeida o complexo fumageiro baiano conheceu seu 

auge no final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. 

[...]a lavoura fumageira construiu uma economia em torno de si, responsável 
pela geração de renda e de milhares de empregos, servindo de sustentáculo 
para municípios como Cachoeira, Castro Alves, Cruz das Almas, 
Maragogipe, Muritiba, São Gonçalo dos Campos, São Félix, Sapeaçu, dentre 
outros do Recôncavo,[...]. Criou-se, pois, uma verdadeira cultura do fumo, 
cujos reflexos se estendem até os dias atuais, moldando costumes, 
comportamentos, relações econômicas, sociais e políticas. 23 

 

1.1 São Gonçalo dos Campos no contexto do Complexo Fumageiro 

O município de São Gonçalo dos Campos localizado no Recôncavo Baiano estava 

dentro desse complexo fumageiro e foi, durante muitos anos, grande produtor de fumo 

em folha, o qual foi mercadoria de grande interesse para o comércio internacional. 

Segundo Elizabete Rodrigues da Silva24 (2001) o fumo constituiu-se num elemento 

importante na região do Recôncavo Baiano, não apenas como produto auxiliar de sua 

economia, mas como produto econômico primário de uma sociedade.  

O fumo do Recôncavo era chamado de lavoura pobre ou de fundo de quintais, pois 

ocupava até os menores espaços da pequena propriedade e abarcava um grande 

contingente de pessoas dedicadas ao seu cultivo. Segundo Teixeira e Andrade o fato do 

trabalho na produção fumageira exigir muita habilidade e paciência era delegado às 

mulheres, pois também representavam mão-de-obra disponível e barata. Essa realidade 

era camuflada pelo discurso de que as mulheres eram mais dóceis, sensíveis e por isso 

mais capazes de executarem a confecção de charutos, atividade manual que exigia muita 

habilidade. 

Para a produção de fumo não eram necessários muitos investimentos, por isso os 

pequenos lavradores podiam muito bem realizar suas plantações e vendê-las para os 

                                                           
23 MESQUITA, Augusto Sávio e OLIVEIRA, José Mário Carvalhal de. A cultura do fumo na Bahia: da 
excelência à decadência. Disponível em <www.seagri.ba.gov.br/fumo_final.doc> Acesso em 15/01/2010, 
p.01. 
24 SILVA, Elizabete Rodrigues da Silva. Fazer charutos: uma atividade feminina. Dissertação (Mestrado) 
- História da Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2001. 
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armazéns. O lavrador juntamente com sua família conseguia dar conta da pequena 

produção fumageira nas atividades que iam desde o preparo da terra até o enfardamento 

do fumo. Já Valdemiro Lopes dos Santos compreende a atividade fumageira como 

sendo dispendiosa e trabalhosa, tornando-se anti-econômica para o produtor de São 

Gonçalo dos Campos o qual nunca conseguiu grandes lucros com ela.25 

Teixeira e Andrade assim descrevem o processo de plantação do fumo, artigo 

bastante requisitado:  

Durante os meses de março e abril preparam-se as sementeiras. Após 40 a 60 
dias, quando as mudas estão em condições de serem transplantadas para as 
malhadas, aduba-se convenientemente o terreno, geralmente com adubo de 
gado, e transpõe-se as mudas das sementeiras para as covas. Um mês e meio 
após o plantio definitivo, inicia-se a ‘capação’, que consiste em cortar o 
broto floral em formação. Nesse momento as plantas que se destina a 
fornecer sementes para a próxima safra são separadas. Em seguida vem a 
fase da ‘desolha’, que consiste em retirar os brotos que se desenvolvem nas 
axilas das folhas. 26 

 

A colheita é descrita como sendo realizada em agosto. A partir disso as folhas de 

fumo são amarradas presas aos talos e colocadas para secar em uma espécie de varanda, 

em seguida é colocado para fermentar num processo que dura de três a seis meses. Após 

essa fase, confeccionam-se as manocas (8 a 10 folhas mais ou menos do mesmo 

tamanho amarradas). Passada a fase de curação das manocas o fumo estaria pronto para 

ser vendido.  

O fumo era transportado das fazendas produtoras para os armazéns de trapiche 

“por meio de burros de carga, através de estradas carroçáveis locais” 27. Além disso, o 

trem foi outro meio de transporte largamente utilizado com a finalidade de levar o fumo 

para cidades como São Felix, Cachoeira. Após a desativação de uma importante estrada 

                                                           
25  SANTOS, Valdemiro Lopes dos. A pecuarização no recôncavo fumageiro: o caso de São Gonçalo dos 
Campos. 251 p. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Filosofia e 
Ciências Humanas. 1990.  
26 TEIXEIRA, Marli Geralda e ANDRADE, Maria José de Souza. Memória Histórica de São Gonçalo 
dos Campos. Edição comemorativa do 1º Centenário do município. 1984. p.49. 
27 SANTOS, Valdemiro Lopes dos. A pecuarização no recôncavo fumageiro: o caso de São Gonçalo dos 
Campos. 251 p. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Filosofia e 
Ciências Humanas. 1990. pp 66-67. 
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de ferro pertencente a Viação Férrea Federal Leste Brasileiro, em 1967, o escoamento 

passou a ser realizado através de transporte rodoviário.28  

Os passos descritos acima eram realizados desde o momento da plantação e antes 

do produto ser vendido para os armazéns que se encarregavam de realizar o tratamento 

do fumo, o qual consistia em três fases: o beneficiamento, a classificação e o 

enfardamento. Após essas três etapas o fumo estava pronto para ser exportado. 

 

Nessas tarefas realizadas nos armazéns, também a população local era 
envolvida. Entre quatro e seis meses empregava-se um bom número de 
trabalhadores, homens e mulheres. Ainda que o trabalho fosse temporário e 
mal remunerado, como era realizado após a colheita, em período de pouca 
atividade na lavoura, constituía-se em uma forma de trabalho para os 
lavradores durante alguns meses. (TEIXEIRA E ANDRADE, 1984, p.50) 

 

As autoras afirmam que a produção fumageira não chegou a dar rendas 

significativas para o pequeno produtor e, em contrapartida, enriquecia os exportadores e 

industriais. As firmas exportadoras acabavam controlando toda a produção e usava de 

mecanismos como a concessão de adiantamentos e financiamentos para donos de 

armazéns e produtores. A presença de créditos e capitais estrangeiros, em sua maioria 

alemães, foi um fator de grande importância na dinâmica fumageira da cidade de São 

Gonçalo dos Campos. 

 

1.2 Os armazéns de fumo no contexto da produção fumageira 

Como foi afirmado anteriormente, o elemento estrangeiro esteve presente no 

contexto da produção fumageira, especialmente, na parte final dessa produção, que 

inicialmente no século XIX era só para exportação. Mas, a partir do século XX, mais 

especificamente na década de 20, essa dinâmica foi sendo modificada, como afirmam 

                                                           
28 SANTOS, Valdemiro Lopes dos. A pecuarização no recôncavo fumageiro: o caso de São Gonçalo dos 
Campos. 251 p. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Filosofia e 
Ciências Humanas. 
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Teixeira e Andrade, pela penetração de firmas estrangeiras no Recôncavo, 

principalmente alemãs. 29  

Os armazéns compradores de fumo da região foram desativados em decorrência da 

baixa produtividade e do desestímulo por parte de financiamentos do governo para os 

produtores. Atualmente funcionam em São Gonçalo dos Campos duas fábricas de 

grande importância pelo fato de terem empregado ao longo dos anos um número 

considerável de pessoas, homens e mulheres. São elas a Ermor Tabarama e a Menendez 

e Amerino. Para falarmos das experiências das mulheres que trabalharam na chamada 

indústria fumageira precisamos falar um pouco dessas duas fábricas de fumo instaladas 

na cidade, as únicas que sobreviveram à crise fumageira.  

Em 1950, foi instalada no município a fábrica Ermor Tabarama. Ela não realiza a 

produção de charutos ou cigarrilhas, mas a matéria-prima para a fabricação desses 

produtos. Dedica-se ao beneficiamento do fumo em folha para exportação, possui 

plantação própria na cidade de Cruz das Almas cujo fumo é destinado para a fabricação 

das capas de charutos devendo ser de alta qualidade pela exigência que tem o produto. 

Os fumos que chegam à Ermor Tabarama para serem selecionados são 

provenientes de cidades como Conceição do Almeida, Cruz das Almas, São Felipe, 

Coração de Maria, Irará e região de Feira de Santana. De acordo com informações 

obtidas com o gerente de produção30 da fábrica, São Gonçalo dos Campos não fornece 

nem 1% do fumo que lá chega. A maioria dos funcionários é do sexo feminino que 

trabalha diretamente na seleção das folhas de fumo. 

Já a Menendez e Amerino é produtora de charutos e cigarrilhas feitos à mão. O 

fumo utilizado vem de Conceição da Feira onde a fábrica possui uma unidade de 

beneficiamento. Utiliza também, em sua maioria, da mão-de-obra feminina para a 

fabricação desses produtos. Instalada em São Gonçalo dos Campos, em 1977, essa 

fábrica é o resultado da união de um empresário baiano chamado Mário Amerino da 

Silva Portugal com a família Menendez oriunda de Cuba que chegou à Bahia logo após 

a queda de Fulgêncio Batista, em 1959, naquele país.  

 

                                                           
29 TEIXEIRA, Marli Geralda e ANDRADE, Maria José de Souza. Memória Histórica de São Gonçalo 
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Quando Fidel Castro assumiu o poder em 1959, instalando um regime 
comunista e ditatorial em Cuba, houve um grande processo de confisco e a 
família Menendez teve a fábrica e seus bens apreendidos, o que tirou a 
condição de sobrevivência dos seus membros restando como única 
alternativa o exílio. 31 

 

Os Menendez eram produtores de fumo em Cuba e chegando aqui juntou-se à 

família Amerino na tentativa de produzir charutos de igual qualidade aos produzidos na 

ilha caribenha. Treinaram mão-de-obra local, em especial feminina, a qual confecciona 

os charutos “manualmente pelo padrão da genuína tradição cubana e utilizam 

tecnologia secular no processo de fermentação das folhas de fumo, bem como no 

controle de temperatura e umidade, aspectos essenciais para a qualidade dos 

produtos”. 32 

De acordo com Lessa,  

 

[...] indiretamente, a fábrica empregou famílias inteiras no cultivo e 
preparação do fumo, mas, a produção essencialmente dita dos charutos, era 
efetuada preferencialmente por mulheres, porque eram consideradas mais 
perfeccionistas que os homens. [...] pode-se perceber que a Menendez 
quando iniciou suas atividades no município, visava empregar ambos os 
sexos nas fases de produção de charutos, até porque eles priorizavam 
operários que não tivessem experiências nessa atividade, pois pretendiam 
charutos essencialmente cubanos, dessa forma promoveram um curso de 
duração de seis meses para o treinamento dos operários envolvendo ambos 
os sexos [...].33 

 

Essas duas fábricas instaladas na cidade de São Gonçalo dos Campos empregaram 

bastante pessoas ao longo dos anos, as quais encontraram na atividade fumageira o meio 

de sustentar as famílias. 

 

1.3 Crise na produção de fumo em São Gonçalo dos Campos: possíveis agentes 

causadores. 

                                                                                                                                                                          
dos Campos. Edição comemorativa do 1º Centenário do município, 1984. 
30 Luis Carlos, gerente de produção da Ermor Tabarama. Entrevista realizada em 28/10/2009. 
31 Disponível em < http://www.menendezeamerino.com.br/portugues/site.html>. Acesso em 12/01/2010. 
32 Idem. 
33 LESSA, Rosana Falcão. Mulheres Negras e Trabalho Fabril em São Gonçalo dos Campos. Disponível 
em <http://www.neim.ufba.br/site/arquivos/file/anais/anaistrabalho.pdf>. Acesso em 25/12/2009. 
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Narciso Amâncio indica que as primeiras medidas tomadas contra o tabaco 

remontam ao período colonial. A Coroa Portuguesa realizou decretos para a proibição 

do cultivo do fumo no Brasil, visando uma maior produção de gêneros alimentícios para 

que não ocorresse o desabastecimento de produtos como farinha, feijão, etc. Aqueles 

que desobedecessem e continuassem a plantar fumo estavam sujeitos ao degredo para a 

África e uma multa equivalente a 400 réis. 34 

Após longos anos produzindo fumo de excelente qualidade, a produção fumageira 

são-gonçalense entrou em declínio, por diversos fatores. O trecho abaixo nos mostra um 

pouco do que foi a crise fumageira na região de São Gonçalo dos Campos com a 

questão da fusão de armazéns em razão da falência de alguns compradores de fumo. A 

alternativa encontrada por muitos desses compradores foi juntar seu capital com o de 

outro comprador forte para não ir à bancarrota. 

  

 Há uma queda nas vendagens, há uma queda também no emprego então vai, 
vai decaindo né, a gente vê que a coisa tá, bem... Quantos armazéns de fumo 
tinha no passado aqui? Acho que tinha onze, o pessoal contou...Então o 
grupo vai...quem tá com dificuldade financeira a tendência é se juntar, 
arrumar uma parceria ou vender até a própria empresa né? E quando você 
vende a empresa você compra a marca, você tá comprando tudo, quem sobra 
são os funcionários que vai ter que reduzir [...].35 

 

Narciso Amâncio da Silva aponta como sendo os principais fatores para essa 

decadência a diminuição dos investimentos governamentais aliada às intempéries 

naturais, no caso a seca, que desestruturou a produção da região. 36 Por ter sido um 

período marcado por um discurso modernizador nas indústrias brasileiras que ecoava 

por todo o Brasil, inclusive o Nordeste passa por esse processo com a instalação de 

algumas indústrias, esse discurso, segundo o autor, não se estendia ao pequeno produtor 

de fumo que concorria com as empresas especializadas na produção de fumo de melhor 

qualidade. Essa modernização acabou beneficiando outras culturas como café, algodão, 

cana-de-açúcar, soja, laranja etc., por serem os primeiros produtos de exportação e 

                                                           
34 SILVA, Narciso Amâncio da. Decadência Fumageira: São Gonçalo dos Campos, 1951-1976. 
Monografia (Especialização) - Teoria e Metodologia da História, Universidade Estadual de Feira de 
Santana, 2001. 
35 Entrevista concedida por Luís Carlos, gerente de produção da Ermor Tabarama em 15/04/2009. 
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desfrutavam de subsídios e mecanização acentuada, além de crédito rural em torno dos 

produtores das culturas citadas. 37 De acordo com Teixeira e Guerra,  

 

No século passado a Bahia contava com uma indústria de transformação 
relativamente diversificada, nas décadas de 40 e 50 ela se concentrava no 
setor alimentício (padarias, torrefação de café, moinhos), notando uma 
impressionante estagnação dos setores têxtil e fumageiro.38 
 
 

Talvez, como afirma Narciso Amâncio, um outro fator para o desestímulo à 

produção fumageira deveu-se ao fato do fumo de São Gonçalo ter sido classificado 

como fumo de Mato Grosso (qualidade inferior) em 1942, pelo Governo Federal, uma 

vez que o município não havia mandado um representante. Ficando a melhor 

classificação de fumo, o de Mato Fino (primeira qualidade), para Cruz das Almas (esta 

apresentou um fumo produzido em São Gonçalo dos Campos). 

Os repasses do governo diminuíram com a instalação do Instituto Baiano de Fumo 

(IBF), órgão criado a partir do decreto nº 9.409, de 16 de março de 1935, o qual possuía 

sede em Salvador, porém contava com uma espécie de filial em alguns municípios da 

Bahia, dentre eles, São Gonçalo dos Campos. O IBF tinha por objetivos promover a 

prosperidade da lavoura fumageira, procedendo aos estudos técnicos para a seleção e o 

melhoramento das variedades de fumo, dentre outras inúmeras atribuições como fazer 

adiantamento aos lavradores, a curto prazo, com o penhor de suas colheitas ou outras 

garantias; construção de armazéns; incentivo por meio de prêmios distribuídos aos 

lavradores que mais se destacassem em colheitas (anualmente); promover por meio de 

todos os alcances o desenvolvimento da lavoura e da indústria.39 Os motivos alegados 

para a criação desse Instituto foram assim descritos:  

 

                                                                                                                                                                          
36 SILVA, Narciso Amâncio da. Decadência Fumageira: São Gonçalo dos Campos, 1951-1976. 
Monografia (Especialização) - Teoria e Metodologia da História, Universidade Estadual de Feira de 
Santana, 2001, p.06. 
37 Idem, p.17. 
38 TEIXEIRA, Francisco e GUERRA, Oswaldo. 50 anos da Industrialização Baiana: do enigma a uma 
dinâmica exógena e espasmódica. Bahia ANALISE & DADOS, Salvador – Ba, SEI, vol. 10, n.1, p.87-98, 
jul.2000. p.88. 
39 Decreto nº 9. 409 de 16 de março de 1935, sobre a criação do Instituto Baiano do Fumo (IBF). Arquivo 
Público do Estado da Bahia. Seção Republicana, Sec. Da Agricultura. Caixa 2378, Maço 149, Doc 452. 
p.01. 
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Considerando que a lavoura de fumo da Bahia representa uma das mais 
antigas e legítimas fontes de riqueza do Estado; considerando ser imperiosa 
a necessidade de uma série de medidas apropriadas à sua modernização e 
melhor apparelhamento econômico; [...] considerando ser dever do Estado 
cuidar do bem estar de todos os obreiros de sua riqueza, por menores que 
sejam, e do amparo e fomento das fontes da riqueza publica [...].40  

 

Por tudo isso fazia-se necessário a existência e funcionamento desse órgão. Em 

um resumo dos trabalhos do IBF, no ano de 1936, o fumo era descrito como sendo 

dividido em várias qualidades como o de classe alta, da Zona da Mata, próprios para 

fazer charutos e os da Caatinga e Sertão, apropriados para cigarros. O redator do 

documento assim relatava acerca do fumo na Bahia:  

 

Os fumos de Matta e São Gonçalo são os mais usados nas nossas fábricas de 
charutos e gozam de preço elevado, como os de Cruz de Almas que são 
também superiores, e das zonas próximas conhecidas como “Matta Perto”, 
por alguns comerciantes. 41 

 

Nunes 42 nos apresenta a classificação do fumo em dois tipos: o Brasil-Bahia de 

coloração castanha [...] e o Sumatra, originário da Indonésia e introduzido no Brasil 

pela Suerdick , em 1943, para a elaboração de charutos com capas claras (p.02-03). 

O resumo anual do IBF, de 1936, parece indicar que o trabalho do lavrador na 

plantação de fumo só lhe gerava o suficiente para o próprio vestuário e de sua família e 

o restante de suas necessidades básicas eram sanadas através da realização de outras 

atividades.  

 

O pequeno lavrador planta sua roça e n’ella trabalha com a sua família, sem 
fazer conta dos dias de trabalho. A sua safra de fumo dá-lhe o numerário 
necessário para o vestir e a sua família. As outras lavouras ou o trabalho a 
dia dão-lhe a subsistência. Quase sempre o lucro que dá a venda do fumo ao 

                                                           
40 Idem, p.01. 
41 Instituto Bahiano do Fumo – Resumo de seus trabalhos durante o anno de 1936. Arquivo Público do 
Estado da Bahia. Seção Republicana, Sec. da Agricultura. Caixa 2378, Maço 149, Doc 452/557, p.3. 
42 NUNES, Augusto César Pinto Paes. Competitividade na indústria de charutos da Bahia: o caso da 
Menendez Amerino & Cia. Ltda. em são Gonçalo dos Campos, Bahia, 1977-2002. Dissertação 
(Mestrado) - Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Bahia, Cruz das Almas – Bahia, 
2003. 
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pequeno plantador, é destinado a compra de fazendas, roupas e calçados 
para a família. 43 

 

Em análise de trabalhos de alguns autores como Tales de Azevedo e Valdemiro 

Lopes dos Santos sobre a decadência fumageira no Recôncavo Baiano, Narciso 

Amâncio levanta alguns motivos que levaram a essa decadência como a desarticulação 

do Instituto Baiano de Fumo (IBF), a instalação de indústrias como a Petrobrás em 

Candeias e a instalação do CIS (Centro Industrial do Subaé), em 1970, na cidade de 

Feira de Santana, o qual desarticulou a produção fumageira uma vez que muitas das 

indústrias consumiam produtos de matéria-prima animal. As terras antes utilizadas para 

o plantio de fumo davam lugar para as pastagens e criação de bovinos. O fato novo e 

significativo para a indústria e a economia baiana, a partir da década de 50 do século 

XX, foi proveniente das atividades da Petrobrás, empresa esta que criou em torno de si 

uma rede de indústrias que trouxe rápidas mudanças sociais, como a expansão da classe 

operária e da classe média urbana. 

De acordo com Valdemiro Lopes dos Santos44 a pecuarização penetrou no 

município fortalecida pela expansão industrial que se processava em Feira de Santana, 

influenciando todo o subsistema urbano-regional inclusive o Recôncavo Fumageiro. 

Essa pecuarização avançava através da compra de terras antes destinadas às culturas de 

fumo e de subsistência, encontrando uma cultura fumageira já bastante enfraquecida. 

Percebia-se a vulnerabilidade desta cultura através de vários aspectos como a 

dependência da atividade fumageira em relação a fatores externos; a fragilidade da 

organização das relações de produção na qual o trabalhador estava preso a uma 

verdadeira cadeia de subordinação, a falta de assistência técnica creditícia por parte do 

Governo e a penetração de fumo procedente de outras regiões e com preços mais 

baixos, porém de qualidade inferior. Aliado a esses fatores devem ser acrescentado as 

vantagens naturais da pecuária sobre a atividade fumageira no que se refere aos menores 

custos de transporte, investimentos, mão-de-obra e uma obtenção de melhores preços 

com os produtos advindos da pecuária. Além disso, as campanhas antitabagistas do 

                                                           
43 NUNES, Augusto César Pinto Paes. Competitividade na indústria de charutos da Bahia: o caso da 
Menendez Amerino & Cia. Ltda. em são Gonçalo dos Campos, Bahia, 1977-2002. Dissertação 
(Mestrado) - Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Bahia, Cruz das Almas – Bahia, 
2003, pp.12-13. 
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Ministério da Saúde as quais buscam mostrar os efeitos nocivos do ato de fumar, 

diminuíram os incentivos para os produtores significativamente. 

Valdemiro afirma que na época do apogeu do fumo em São Gonçalo o comércio 

era bem mais intenso, os armazéns de secos e molhados eram mais sortidos e com a 

crise da fumicultura na região ocorreu um declínio do comércio em consequência da 

redução do poder aquisitivo da população, aliada à melhora do sistema viário que 

possibilitou um melhor e mais constante acesso à cidade vizinha, Feira de Santana, a 

qual atraia a clientela são-gonçalense. 45 

Atualmente a quantidade de fumo produzida na região de São Gonçalo dos 

Campos é de 627 toneladas em uma área de 681 hectares, sendo que o rendimento 

médio do fumo é de 920 quilogramas por hectare plantado, o que dá um rendimento 

total de 741 mil reais46. Algo ínfimo, comparado com a produção de mais de cinquenta 

anos atrás. A produção de São Gonçalo acaba se tornando um “trabalho de 

formiguinha” como afirma o gerente de produção da Ermor Tabarama:  

 

Hoje, São Gonçalo não chega nem a 1% hoje do que a gente trabalha aqui se 
dependesse de São Gonçalo ela produção daqui a fábrica estava fechada... 
numa safra de um milhão de quilos a gente compra só (um) mil e quinhentos 
quilos [...]. É com esse trabalho de formiguinha de lavrador, planta uma 
tarefa, duas, três, quatro, cinco, de repente é com esse trabalho que a gente 
enche o armazém [...]. 47 

 

Em depoimento a senhora L.S.C, 72 anos, fala sobre a questão da crise do fumo: 

“[...]Não querem plantar fumo mais, o povo, só querem plantar agora é capim [...] pelo 

fumo daqui ninguém trabaiava, só tá trabaiando mesmo porque vem de Cruz das Almas 

[...]”.48 

Após essa contextualização sobre o fumo no Recôncavo Baiano, especificamente 

em São Gonçalo dos Campos, vamos dar um maior enfoque ao nosso personagem 

                                                                                                                                                                          
44 SANTOS, Valdemiro Lopes dos. A pecuarização no recôncavo fumageiro: o caso de São Gonçalo dos 
Campos. 251 p. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Filosofia e 
Ciências Humanas. 1990. 
45 Idem. 
46 Dados do IBGE, 2007. 
47 Entrevista concedida por Luís Carlos, gerente de produção da Ermor Tabarama em 15/04/2009. 
48 Entrevista concedida por dona L.S.C., 72 anos, em 08/11/2009. 
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central que são as mulheres fumageiras, as quais lidam com o fumo, seja no 

beneficiamento do mesmo ou na fabricação do produto final que é o charuto e/ou a 

cigarrilha. Mulheres estas que trabalharam em diversos armazéns e nas duas fábricas 

instaladas na cidade, a Ermor Tabarama e a Menendez e Amerino. Mostraremos as 

histórias dessas mulheres na sua lida diária nos armazéns e fábricas, história essa 

contada através da própria fala delas, dos seus relatos orais que aqui buscamos 

reproduzí-los. O trabalho com fontes orais torna-se imprescindível, pois os relatos 

colhidos são de mulheres trabalhadoras falando de si mesmas, de suas vivências. 

 

 

 



 

CAPÍTULO 2 
 

EXPERIÊNCIAS DE MULHERES NO TRABALHO FUMAGEIRO 

 

 

É com base nas lembranças individuais enraizadas em múltiplas 
experiências sociais de grupos que as charuteiras são inscritas na história. 
Inseridas numa cultura e tradição de oralidade, não por inexistência do 
recurso da escrita, mas pelo fato de as instituições e os documentos escritos 
privilegiarem muito mais a oficialidade do trabalho e da instituição e não as 
suas ações cotidianas. 49 

 

2 As mulheres na  historiografia  

A partir da segunda metade do século XX, com a expansão dos estudos históricos, 

a abordagem de gênero procurou transpor o silêncio e a invisibilidade a que estavam 

relegadas as mulheres na história, trazendo à luz uma diversidade de documentos. A 

História Social, por exemplo, permitiu o resgate via memória de grupos sociais 

marginalizados no que se refere ao poder e favoreceu a identificação dos 

comportamentos e dos valores de determinados grupos. 

Dentre estes grupos/sujeitos, segundo Joana Maria Pedro (1994), a história das 

mulheres passou por um longo processo de amadurecimento até chegar à denominação e 

abrangência do conceito de gênero. Desde o século XIX, quando a História adentrou as 

universidades, o lugar das mulheres na história dependeu das representações 

masculinas. A categoria gênero, epistemologicamente emergente nos anos de 1970, é 

novidade na produção historiográfica brasileira. A partir de então, o conceito ficou 

quase que somente relacionado às pesquisas sobre mulheres50. Louro (1996) identifica 

que o aparecimento do conceito de gênero provocou algumas controvérsias, pois 

                                                           
49 SILVA, Elizabete Rodrigues da Silva. Fazer charutos: uma atividade feminina. Dissertação (Mestrado) 
- História da Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2001, p.14. 
50 PEDRO, Joana Maria. Relações de gênero na pesquisa histórica In: Revista Catarinense de História. 
Santa Catarina. Terceiro Milênio. Nº2. 1994. 



 

 

29 

contribuiu para o ocultamento do sujeito feminino e, por outro, lado para a distinção 

entre gênero e sexo. 51 

Para Maria Izilda52, a expansão dos estudos históricos que incorporam a mulher e 

a abordagem de gênero, na historiografia, situa-se no quadro das transformações por que 

vem passando a história nos últimos tempos. Por razões internas e externas esses 

estudos exemplificam um dos aspectos da crise de paradigmas tradicionais na escrita da 

história. Essa crise levou a procura de outras histórias, dando voz aos excluídos da 

história, dentre eles as mulheres. 

A “introdução” das mulheres como sujeitos da história implicou uma redefinição 

dos paradigmas das noções tradicionais de produção de conhecimento histórico e 

implicou na escrita de uma nova história, e não somente a escrita de uma história das 

mulheres.53 Rachel Soihet (1997) afirma que as dificuldades do historiador em penetrar 

no passado feminino tem levado o próprio historiador a lançar mão da criatividade na 

busca de pistas que lhe permita transpor o silêncio e a invisibilidade.54 

Com o surgimento da Escola dos Annales as fontes históricas deixaram de se 

limitar apenas a documentos escritos e abrangeram outras fontes como testemunhos 

orais, tabelas, gráficos imprescindíveis no estudo da história demográfica e serial, 

registros civis e eclesiásticos etc. e uma gama de fontes que podem ser exploradas pelo 

historiador na execução de seu ofício. De acordo com Neves (2002)55 recorreu-se a 

todos os meios para preencher as lacunas e silêncios deixados pelos documentos escritos 

usados tradicionalmente. 

Segundo Voldman56, os historiadores do século XX se deparam com abundância e 

multiplicidade de fontes, diferentemente dos historiadores que se dedicam ao estudo da 

Antiguidade e Idade Média, os quais produzem trabalhos utilizando-se de fontes 

escritas. A Escola Positivista considerava o sujeito que testemunhava como não 

                                                           
51LOURO, Guacira Lopes. Nas redes do conceito de gênero. In: LOPES, Marta Júlia Marques. Gênero e 
Saúde. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. 
52MATOS, Maria Izilda S. de. Por uma História da Mulher. São Paulo: EDUSC, 2000.  
53 SCOTT, Joan W. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. In: Educação e Realidade. Porto 
Alegre, v.16, nº2. jul/dez 1990 
54 SOIHET, Rachel. História das Mulheres. In: CARDOSO, Ciro Flamarion e VAINFAS, Ronaldo. 
Domínios da História: ensaios da teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 
55 NEVES, Erivaldo Fagundes. História Regional e Local. Universidade Estadual de Feira de Santana. 
Salvador: Arcádia, 2002. 
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confiável, valorizando apenas o documento escrito, pois a este era atribuído o método 

da transparência, uma vez que é possível retornar ao mesmo sempre que necessário e 

como afirma a autora, possui uma constante possibilidade de referência, de verificação e 

mesmo de contradição. 

Gwyn Prins afirma que a fragilidade implícita das fontes orais é tida como 

universal, sendo ainda considerada como fontes imprecisas e menos satisfatórias. As 

sociedades sem registro para este autor, sofrem bastante com isso, por sua tradição oral 

não ser considerada tão confiável por muitos historiadores. 57 

Por esse motivo, faz-se necessário a utilização da história oral através do uso das 

fontes orais como um recurso capaz de dar visibilidade a grupos não tão lembrados pela 

tradicional historiografia. É de suma importância a utilização da fonte oral, pois através 

dela podemos ter acesso a um passado que na maioria das vezes não ficou registrado 

através do documento escrito. Através do depoimento oral as pessoas transitam 

livremente entre o passado e presente sem nenhum receio de anacronismo, muitas vezes 

comparam o tempo passado com o que vive atualmente, muitas vezes de forma 

nostálgica, outras vezes lembram do passado e sentem um alívio por não vivê-lo mais, 

utilizam-se de expressões, por exemplo, “naquele tempo as coisas eram mais difíceis, 

hoje tudo é diferente [...]”,como foi dito por algumas depoentes. 

A História Oral nos possibilita compreender outras vivências de pessoas anônimas 

da história. Trajetórias de vidas de alguma forma importantes para a construção da 

história. De acordo com Verena Alberti58, em meio a conjunturas e estruturas há pessoas 

que reagem, que se movimentam, que opinam, que vivem.  Como afirma Joutard, 

 

[...] Ora, se existem múltiplos vestígios da memória, das inscrições em 
pedra, o testemunho oral é o documento mais adaptado por sua 
ambivalência. Os defeitos que lhe atribuem, as distorções ou os 

                                                                                                                                                                          
56 VOLDMAN, Danièle. Definições e Usos .FERREIRA, Marieta de Moraes e AMADO, Janaina (org.). 
In: Usos e Abusos da História Oral. 8.ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. 
57 PRINS, Gwyn. História Oral. In: BURKE, Peter. A Escrita da História: Novas Perspectivas. São Paulo: 
Editora UNESP, 1992. 
58 ALBERTI, Verena. O fascínio do vivido ou o que atrai na história oral. Rio de Janeiro: CPDOC, 2003. 
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esquecimentos tornam-se uma força e uma matéria histórica. Mas a memória 
é também constitutiva da identidade pessoal e coletiva [...]59 

 

De acordo com Gomes, 

 

A memória é um trabalho. Como atividade, ela refaz o passado segundo os 
imperativos do presente de quem rememora, resignificando as noções de 
tempo e espaço e selecionando o que vai e o que não vai ser ‘dito’, bem 
longe, naturalmente, de um cálculo apenas consciente e utilitário. [...] A 
rememoração pode ser um difícil processo de negociação entre o individual 
e o social, pelo qual identidades estejam permanentemente sendo construídas 
e reconstruídas, garantindo-se uma certa coesão à personalidade e ao grupo, 
concomitantemente.60 

 

 

As mulheres que foram selecionadas contribuíram através do relato de suas 

experiências no trabalho fumageiro e foram escolhidas pelo fato de serem mulheres já 

aposentadas e provavelmente as mais antigas que ainda vivem e continuam lúcidas. A 

busca por estas mulheres deu-se através da indicação de moradores do município em 

estudo. A partir daí uma depoente foi indicando outra, irmã, colega de trabalho, 

comadre. Foram escolhidas para falarem de seu passado no trabalho fumageiro aliado 

com a rotina do lar, as relações estabelecidas no âmbito dos locais de trabalho, enfim 

lembranças de trabalho, família, experiências sociais etc. Procuramos valorizar todas as 

falas dessas mulheres que foram convidadas a discorrerem sobre si mesmas, buscando 

dar sentido ao nosso estudo mostrando essas mulheres como sujeitos de suas próprias 

histórias. Devemos levar em consideração que 

 

uma lembrança é diamante bruto que precisa ser lapidado pelo espírito. Sem 
o trabalho da reflexão e da localização, seria uma imagem fugidia.O 
sentimento também precisa acompanhá-la para que ela não seja uma 
repetição do estado antigo, mas uma reaparição.61 

                                                           
59 JOUTARD, Philippe. História Oral: balanço da metodologia e da produção nos últimos 25 anos. 
FERREIRA, Marieta de Moraes e AMADO, Janaina (org.). In: Usos e Abusos da História Oral. 8.ed. Rio 
de Janeiro: Editora FGV, 2006, p.54. 
60 GOMES, Ângela de Castro. A guardiã da memória. Acervo - Revista do Arquivo Nacional, Rio de 
Janeiro, v.9, nº 1/2, p.17-30, jan./dez. 1996.  p.6. 
61 BOSI, Ecléa. Memória e Sociedade: Lembranças de Velhos. 2 ed. São Paulo: T.A. Queiroz, Ed. da 
USP, 1983. 



 

 

32 

Tomamos o cuidado de escolher como nossas depoentes aquelas que já se 

aposentaram e que, portanto, ficariam mais livres para rememorar suas lembranças, uma 

vez que não possuem mais vínculos com as fábricas, embora algumas delas tenham 

familiares exercendo atividades nestes estabelecimentos. 

As dificuldades surgidas se deram no momento das entrevistas, pois muitas 

ficaram inibidas quando foi mencionado que seria utilizado o gravador como 

instrumento auxiliar para facilitar a transcrição do depoimento. Em outros momentos, 

pessoas ligadas à família das depoentes interferiam na entrevista, dando opiniões, 

risadas, etc. Mas são situações que ocorrem em entrevistas e que o entrevistador não 

pode evitar. O entrevistador “vivencia” a experiência do seu entrevistado. Ele percebe a 

experiência deste com outra visão, de curiosidade, de compreensão, de interesse. Como 

afirma Verena Alberti, 

 

[...] uma entrevista de história oral tem uma vivacidade especial. É da 
experiência de um sujeito que se trata; sua narrativa acaba colorindo o 
passado com um valor que nos é caro: aquele que faz do homem um 
indivíduo único e singular, um sujeito que efetivamente viveu – e, por isso 
dá vida a – as conjunturas e estruturas que de outro modo parecem tão 
distantes. Ouvindo-o falar, temos a sensação de ouvir a história sendo 
contada em um contínuo, temos a sensação de que as descontinuidades são 
abolidas e recheadas com ingredientes pessoais: emoções, reações, 
observações, idiossincrasias, relatos pitorescos. 62 

 

Faremos uma breve apresentação de nossas personagens de histórias reais, as 

quais contribuíram enormemente através de seus depoimentos ao procurarem 

rememorar alguns aspectos de suas vivências relacionadas ao trabalho fumageiro.  

Dona M.L.D., 65 anos, natural de São Gonçalo dos Campos, casada e mãe de sete 

filhos, teve seu primeiro filho ainda na adolescência e nos contou que precisou trabalhar 

desde muito cedo para prover o sustento de si mesma e de seus filhos ajudada pelo 

marido. Perdeu mãe e pai ainda na infância; afirmou que não teve muitas oportunidades 

de estudar, aprendendo a assinar o nome depois dos cinquenta e sete anos de idade e foi 

justamente procurar trabalho nas fábricas de fumo por não haver, segundo ela, outras 

atividades no município além de empregos domésticos.  

                                                           
62 ALBERTI, Verena. O fascínio do vivido ou o que atrai na história oral. Rio de Janeiro: CPDOC, 2003. 



 

 

33 

Dona M.L.R, 63 anos, casada, mãe de cinco filhos, impressionou pela alegria com 

que falava de suas atividades e pelas conquistas que teve através de seu trabalho: a 

aquisição da casa própria, os filhos com o ensino médio concluído, fato que a deixava 

radiante, pois ela mesma não conseguiu ir muito além nos estudos, o que para ela não 

era agradável, pois ainda nutre o desejo de voltar a estudar com o intuito de escrever um 

livro. Afirmou que era orgulhosa pelo fato de nunca ter deixado as filhas trabalharem 

nos armazéns de fumo, para que as mesmas se dedicassem aos estudos evitando que 

seguissem a mesma atividade dela. Mesmo depois de aposentada esta senhora continuou 

a realizar as mesmas atividades nas fábricas e nos contou satisfeita que fez muitas coisas 

com as duas rendas que possuía.  

Dona M.R, 76 anos, nos pareceu amargurada quando falava do seu trabalho, 

considerou-o cansativo, além do mais, tinha que sustentar seus filhos sozinha uma vez 

que o marido a tinha abandonado. Alegou que não teve a oportunidade de estudar, pois 

o pai não permitia, para evitar que escrevesse bilhetes para possíveis paqueras.  

Dona L.S.C., 72 anos, mãe de sete filhos, viúva, sustentava a casa e os filhos 

juntamente com o marido. Trabalhava nos armazéns de fumo e ao mesmo tempo que 

considerava o trabalho cansativo era para ela gratificante por conseguir prover seu lar e 

hoje poder, segundo a mesma, descansar e aproveitar a aposentadoria. Exercia, segundo 

ela, atividades que exigiam muita correria para conseguir dar conta de filhos, casa e 

trabalho. Lavar, passar, cozinhar, buscar água na fonte, cuidar de filhos pequenos, ir 

para os armazéns abrir capas de folhas de fumo, selecioná-las, etc. 

Dona C.T., 70 anos, trabalhou em armazéns de fumo desde os quinze anos de 

idade. Ela considerava seu trabalho cansativo até mesmo por realizar dupla jornada: 

casa/filhos e trabalho fabril. Tinha, segundo a mesma, o auxílio de sua mãe para cuidar 

de seus filhos quando ia para a fábrica trabalhar, na qual passava o dia inteiro, além de, 

em algumas ocasiões, ter que trabalhar também aos sábados. Das relações de amizade 

travadas no contexto fabril essa senhora foi nostálgica ao lembrar que naquela época é 

que se tinha amiga de verdade, pois uma estava sempre pronta a auxiliar a outra, caso 

precisasse. 

Dona J.P.S., 60 anos, mãe de dois filhos, tendo perdido um deles quando o 

mesmo possuía dezessete anos, nos falou que sua vida é um “livro” cheio de muitas 
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histórias. Ela se considerou uma máquina por nunca ficar de braços cruzados diante do 

trabalho e por ter conseguido conquistar com o próprio trabalho, coisas que para ela 

eram importantes. 

Dona J.S.S., 62 anos, mãe de dois filhos, é a atual presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores da Indústria Fumageira. Juntamente com ela trabalhou sua mãe e sua 

irmã nos armazéns e, assim como as outras depoentes, foi exercer as atividades fabris 

devido à necessidade de manter a casa e família. 

Dona M. A., 60 anos, trabalhou apenas na fábrica de charutos do município, 

inicialmente na função de servente e, em seguida, passou a confeccionar charutos até o 

momento de sua aposentadoria. Ela mantinha a casa e os filhos sozinha, sem o auxílio 

do marido, o qual a abandonou quando estes ainda eram crianças.  

 

2.1 A execução das atividades nas fábricas  

A rotina de muitas mulheres que se dedicavam à atividade fumageira começava às 

sete horas da manhã com pausa de uma hora, às vezes uma hora e meia para o almoço, 

ou seja, das onze e meia até uma hora da tarde. Em seguida, o trabalho se prolongava 

até às dezessete horas. Rotina essa que perdurava até acabar toda a safra de fumo 

alocada na fábrica. Em meio a esse trajeto havia muitas conversas, muitas histórias de 

vida se locomovendo e sendo esquecidas. 

Antes de ser direcionado para a fabricação de charutos e cigarrilhas as folhas de 

fumo passavam por uma rigorosa escolha. Essas folhas chegavam em forma de manocas 

e passavam pelas mãos hábeis das mulheres que selecionavam as melhores folhas, 

retiravam os talos das mesmas e os bagaços do fumo, os quais serviam para formar o 

miolo dos charutos e, em seguida, outras mulheres voltavam revisando as folhas para 

verificarem se não passou alguma com imperfeição. Depois de todo esse processo as 

folhas eram ensacadas e levadas para a produção de charutos e cigarrilhas. Em todas 

essas etapas o trabalho das funcionárias era inspecionado pelo chamado mestre, aquela 

pessoa encarregada de observar o andamento das atividades e intervir quando fosse 

necessário. Havia alguns mais queridos pelas funcionárias, outros nem tanto, por terem 

atitudes grosseiras como gritar com algumas. Para dona J.P.S., “[...] eram pessoas boas 
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[...] se você andasse certo ele não lhe aborrecia e se tivesse alguma coisa errada ele 

lhe chamava, não lhe dando carão, avisando [...] chamava sozinho pra ninguém 

perceber que tava lhe dando uma reclamação [...].” 63 

O processo de fabricação de charutos era basicamente manual e realizado por 

mão-de-obra feminina, sendo a participação masculina direcionada para atividades 

consideradas mais pesadas, como o carregamento e prensagem do fumo para formar 

grandes fardos e também na fabricação de caixotes para os charutos. De acordo com 

Nunes, 

A quase totalidade das empresas na indústria de charutos da Bahia utiliza de 
forma intensiva mão-de-obra, essencialmente, feminina, em tarefas e 
atividades repetidas, inalteráveis há muitos anos, decorrente do processo 
produtivo tradicional empregado na produção de charutos. 64  

 

O charuto é formado por três partes:  

[...] a) Torcida, que é a sua parte central, também chamada de miolo ou 
bucha; b) Capote, a sobrecapa ou cinta que reveste a torcida; c) Capa, que é 
o arremate final, a folha externa do charuto [...]. 65 

 

 Na descrição do gerente de produção Luís Carlos, da Ermor Tabarama, os 

elementos que compõem o charuto seriam os seguintes:  

[...] A capa seria assim, ela, a mulher separa o fumo todo, a capa não pode 
ter furo, não pode ter rasgo, não pode ter mancha, então é separado por 
tamanho, por bitola e tipo, ela (a capa) é um produto bem caro; a capa seria 
uma folha de fumo limpa, seria uma folha inteira [...] a folha tem que ser 
cem por cento uniforme na cor, textura, tem que ter elasticidade [...] 
admitível algum furinho pequeno de agulha[...] O capote não é uma folha 
tão boa, ela pode ter defeito, ela na verdade vai ficar por baixo[...] e a bucha 
é a folha de fumo destalada[...].66 

 

A colagem do capote e da capa sobre a torcida era realizada com uma espécie de 

cola feita com o próprio fumo (pó de fumo) além de ser utilizado também farinha de 

                                                           
63 Entrevista concedida por Dona J.P.S., 60 anos, em 06/01/2010. 
64 NUNES, Augusto César Pinto Paes. Competitividade na indústria de charutos da Bahia: o caso da 
Menendez Amerino & Cia. Ltda. em são Gonçalo dos Campos, Bahia, 1977-2002. Dissertação 
(Mestrado) – Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Bahia, Cruz das Almas – Bahia, 
2003, p.109. 
65 Idem, p.04. 
66 Depoimento de Luís Carlos, gerente de produção da Ermor Tabarama em 15/04/2009. 
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trigo, goma de mandioca e água para evitar o uso de produtos químicos que pudesse 

alterar o sabor e o odor do charuto, inclusive é o pó de fumo que confere sabor e cor ao 

charuto.  

Para a fabricação de charutos de qualidade deveria se levar em conta  

a qualidade do solo (2/3 de areia e 1/3 de argila), o clima levemente úmido 
na Mata Fina e mais seco na Mata Norte e o tempo de colheita são fatores 
determinantes da cor do fumo. Ao contrário do fumo para cigarros, utilizado 
quase que imediatamente após a colheita, o de charutos necessita passar por 
um processo de fermentação que pode levar até oito meses. 67    

                   

Ainda, de acordo com Nunes68, a coloração do fumo era obtida na fase de 

fermentação nos armazéns, onde as folhas de fumo eram estocadas em temperatura 

ambiente de até 60º graus centígrados para a obtenção da cor final, além disso, os 

processos de secagem e fermentação eram essenciais na acentuação do sabor. 

As mulheres que lidavam com essa produção precisavam ter muita habilidade, 

pois o trabalho exigia isso delas. A arrumação das folhas de fumo deveria ser perfeita 

para a confecção da torcida ou miolo do charuto, porém era no acabamento do produto 

que elas deveriam ter o máximo de atenção com relação às folhas que formariam a capa. 

É esta última quem dava o aspecto ao charuto, então as folhas deveriam ser perfeitas, 

sem furos, ou qualquer tipo de alteração. Além de tudo isso elas deveriam medir 

exatamente a bitola dos charutos tendo um controle de espessura e de comprimento, 

uma vez que o charuto, a depender da marca, poderia ter tamanho e espessura variados. 

Na produção de charutos cada funcionária produzia em período de alta 

produtividade, na faixa de quinhentos charutos diariamente. Ao final da confecção uma 

pessoa era responsável por reunir a produção das funcionárias e colocar os charutos 

produzidos em pequenos sacos com o nome da pessoa que confeccionou para, em 

seguida, separá-los por tonalidade, analisar a estrutura, a consistência, a espessura, o 

tamanho, a gramatura e observar se havia alguma imperfeição. No caso de estarem fora 

do padrão exigido, os charutos eram enviados novamente para a funcionária que os 

                                                           
67 NUNES, Augusto César Pinto Paes. Competitividade na indústria de charutos da Bahia: o caso da 
Menendez Amerino & Cia. Ltda. em são Gonçalo dos Campos, Bahia, 1977-2002. Dissertação 
(Mestrado) – Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Bahia, Cruz das Almas – Bahia, 
2003. pp.02-03. 
68 Idem. 
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produziu para serem desmanchados e refeitos. Na explicação de um funcionário da 

fábrica de charutos do município: “[...] Reúne a produção do pessoal, [...] cada pessoa 

produz... quatro, cinco maços [...] com cinquenta unidades, ela coloca o nome da 

pessoa... porque consegue identificar quem fez de errado [...]”.69Geralmente não 

ocorria muito, pois com os anos de experiência as funcionárias adquiriam uma espécie 

de “olho clínico” para a realização de suas atividades. No final, caso os charutos fossem 

aprovados, eles recebiam uma tarja de papel que servia para identificar o fabricante e a 

marca do produto antes que fossem embalados e encaixotados. 

 

2.2 O sindicato dos trabalhadores da indústria fumageira e as mulheres: como elas 
percebiam essa instituição 

Fundado em 06.12.1959 em São Gonçalo dos Campos, o Sindicato dos 

Trabalhadores da Indústria Fumageira era mantido por seus associados e recebia o apoio 

da Igreja Católica do município que, segundo Lopes, permitia reuniões entre 

empregadores e líderes sindicais as quais podiam ser efetuadas em suas dependências. 

Esse Sindicato tinha por objetivos básicos “educar os filhos dos associados e tomar 

providências necessárias em defesa da classe junto ao Ministério do Trabalho”. 70 De 

acordo com o autor citado, para que essa instituição funcionasse era preciso que os 

sindicalizados contribuíssem com uma taxa anual. 

Foi criado com a intenção de defender os direitos dos trabalhadores fumageiros 

como consta na ata de fundação, 

 

a cidade de São Gonçalo dos campos, os companheiros trabalhadores da 
indústria do fumo estão completamente abandonados por falta de um 
sindicato de sua categoria, que lhe defenda, nos seus legítimos direito [...], 
só os trabalhadores organizados em seu sindicato poderiam reivindicar 
melhores dias e melhores direitos [...].71 

Inicialmente, após sua fundação, o sindicato possuía muitos associados que 

contribuíam financeiramente para o mesmo, além disso, tomava diversas decisões em 

                                                           
69 Entrevista concedida por T. funcionário da fábrica Menendez e Amerino em 29/07/2009. 
70 SANTOS, Valdemiro Lopes dos. A pecuarização no recôncavo fumageiro: o caso de São Gonçalo dos 
Campos. 251 p. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Filosofia e 
Ciências Humanas. 1990. p. 74. 
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benefício dos trabalhadores. Em algumas entrevistas realizadas, as ex-funcionárias das 

fábricas afirmaram que o sindicato nunca teve muita importância, que muitas não se 

associavam por não verem utilidade. 

De acordo com a atual dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de 

Fumo, sra J.S.S., o mesmo hoje só possui o prédio, pois não tem mais nenhuma atuação 

perante os trabalhadores e as indústrias. 

 

[...] O sindicato já foi muito bom, porque antigamente tinha muita empresa 
na cidade, e tinha muito associado, até no tempo que o fundador foi Seu 
Otávio. Tinha muita gente e foi passando de um pra outro, de um pra outro; 
todo esse povo que já morreram aí tudo quase, já morreram boa parte [...]. 
Era mais ou menos organizado, mas, depois foi se desorganizando por 
motivos de não ter associados [...] Dificilmente o pessoal gosta de 
associações seja ela qual for [...]. 72 

 

Dona J.P.S afirmou que não gostava de falar sobre o sindicato, pois não percebia a 

atuação do mesmo na vida das operárias.  

 

[...] Não gosto muito de falar do sindicato, não [...] foi uma coisa nem pra 
frente nem pra trás, ficou parado no meio [...] às vezes, assim, se precisasse 
alguma coisa até a gente ajudava, mas a gente nunca teve retorno de nada 
[...]. O sindicato nunca teve nada [...] nem pra dar a gente que era 
sindicalizado, nem pra dar a quem não fosse [...].73 

 

Indagada sobre a existência ou não de greves dona J.S.S. afirmou que não havia 

greves no tempo em que ela trabalhava, mas que o presidente do sindicato tomava 

algumas decisões como fechar o estabelecimento que estivesse irregular, fora das 

normas que os trabalhadores deveriam seguir. O presidente mandava os funcionários 

levantarem e irem embora e os mesmos obedeciam. Como bem afirmou Dona M.L.R: 

 

                                                                                                                                                                          
71 Ata de fundação do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Fumo de São Gonçalo dos Campos, 
06/12/1959. 
72 Entrevista concedida por Dona J.S.S., 62 anos, em 11/12/2009. 
73 Entrevista concedida por Dona J.P.S., 60 anos, em 06/01/2010. 
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[...] O primeiro presidente do sindicato foi seu Otávio [...], era uma coisa 
mesmo de valor, o sindicato. Porque hoje eu vejo o sindicato tudo diferente, 
mas se tivesse uma coisa lá no trabalho, tivesse um feriado a gente não 
trabalhava, a gente ia buscar seu Otávio e ele vinha e resolvia aquele 
negócio mesmo, ele vinha resolvia com a gente e dizia levanta todo mundo, 
larga o trabalho aí [...], a gente largava mesmo [...].74 

 

Uma outra depoente afirmou que o sindicato não possuía muita força para resolver 

os problemas que ocorressem, pois o presidente do sindicato também era um 

funcionário da fábrica e que, portanto, não tinha força para muitas decisões. “[...] Às 

vezes as mulheres falavam ah! Que às vezes a pessoa queria reclamar só que o próprio 

do sindicato trabalhava lá dentro também e era a mesma coisa, eles não faziam como é 

que a gente ia fazer? [...]”. 75 

A tabela 1 abaixo, confeccionada a partir de alguns registros de mulheres 

trabalhadoras, os quais ainda estão disponíveis na fábrica Ermor Tabarama, nos dá um 

panorama do que era a associação sindical para aquelas trabalhadoras. Muitas delas não 

se associavam pelos motivos já antes citados.  

Tabela 1 Associação Sindical - 1957 a 1970. 

Associação Sindical 

Ano Associadas % Não Consta % 
Total de 
registros 

1957 0 0% 1 100% 1 

1960 0 0% 1 100% 1 

1961 0 0% 15 100% 15 

1962 0 0% 15 100% 15 

1964 1 50% 1 50% 2 

1965 3 20% 12 80% 15 

1966 50 28% 130 72% 180 

1967 17 52% 16 48% 33 

1968 34 71% 14 29% 48 

1969 34 40% 52 60% 86 

1970 0 0% 1 100% 1 

Total 139 35% 258 65% 397 

                Fonte - Registros de funcionárias acerca da associação sindical - COPATA 

                                                           
74 Entrevista concedida por Dona M.L.R, 62 anos, em 01/11/2009. 
75 Entrevista concedida por Dona M.L. D., 65 anos em 11/12/2009. 
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Valdemiro76 afirma que o nível de exploração da mão-de-obra feminina sempre foi 

muito alto na atividade fumageira havendo no período estudado por ele uma 

significativa diferença com relação ao pagamento às mulheres e aos homens. Algumas 

depoentes afirmam que os homens ganhavam mais porque o trabalho deles era mais 

pesado do que o das mulheres e entre as mulheres também havia diferença entre 

salários, pois quem produzisse mais, consequentemente, ganhava mais também. 

De acordo com os registros, nas atas das reuniões do sindicato dos trabalhadores 

fumageiros, muitas pessoas se sujeitavam a receber a quantia em dinheiro que era paga 

pelos armazéns somente para não ficar desempregados, ou então na folha de pagamento 

das mesmas o valor lançado era acima do que na realidade essas mulheres recebiam, por 

exemplo, estava lançado CR$120,00 e na verdade elas recebiam apenas CR$ 70,0077. 

Então, essas pessoas apresentavam suas queixas ao presidente nas reuniões do sindicato 

na expectativa de que fossem solucionadas. 

 

2.3 Aspectos das vivências de mulheres fumageiras 

Ao analisar os registros (fichas cadastrais) das funcionárias da antiga fábrica de 

beneficiamento de fumo a Companhia Panamericana de Tabacos (COPATA), hoje 

Ermor Tabarama, percebemos que a maioria das mulheres tinha por estado civil a 

designação de solteira. Ainda que solteiras muitas mulheres já possuíam filhos e viviam 

com seus companheiros sem oficializar o relacionamento. Essa situação foi confirmada 

pelas depoentes quando se referiam às suas companheiras de trabalho. A quantidade de 

mulheres registradas como casadas era muito pequena, menos da metade das que 

registradas como solteiras. Alguns registros fabris revelam essa situação, como se 

observa na tabela 2, a seguir: 

  

 

                                                           
76 SANTOS, Valdemiro Lopes dos. A pecuarização no recôncavo fumageiro: o caso de São Gonçalo dos 
Campos. Dissertação de Mestrado apresentada ao Curso de Mestrado em Geografia da Universidade 
Federal de Pernambuco, 1990. 
77 Ata de reunião do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Fumo de São Gonçalo dos Campos, 
18/05/1960. 
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Tabela 2 Estado Civil – 1957 a 1970. 

Estado Civil 

Ano Solteiras % Casadas % Viúvas % 
Não 

Consta % 
Total de 
registros 

1957 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1 

1960 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1 

1961 8 53% 3 20% 1 7% 3 20% 15 

1962 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15 

1964 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2 

1965 14 93% 1 7% 0 0% 0 0% 15 

1966 139 77% 37 21% 1 1% 3 2% 180 

1967 22 67% 11 33% 0 0% 0 0% 33 

1968 29 60% 19 40% 0 0% 0 0% 48 

1969 53 62% 33 38% 0 0% 0 0% 86 

1970 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1 

  Total 280 71% 109 27% 2 1% 
               

6  2% 397 

Fonte: Registros de funcionárias acerca do estado civil - COPATA. 

 

Os registros não especificavam se as funcionárias tinham ou não filhos. A partir de 

alguns relatos pudemos constatar que muitas delas tinham filhos e estes, quando suas 

mães iam trabalhar nos armazéns, ficavam com os avós ou, na falta destes, ficavam sob 

os cuidados dos irmãos mais velhos ou até mesmo de vizinhos. Como afirma dona 

J.P.S.: “[...] A luta da gente era tão difícil, mas tudo a gente tinha um jeitinho pra dar, 

a gente saía pra trabalhar, deixava os filhos na casa das vizinhas [...]”. 78 Ou então 

agia como dona M.L.D.: “[...] Eu pagava uma menina pra tomar conta dos pequenos, 

dos maior não, os maior ficava sozinho[...]”.79 

Quanto ao nível de escolaridade poucas sabiam ler e escrever. Muitas não 

assinavam o próprio nome e pediam para alguma colega de trabalho mais próxima que 

soubesse assinar para fazer por elas. Aquelas que sabiam assinar o nome não passavam 

do nível primário.  

As classificações para a instrução das operárias eram as seguintes: nula, 

rudimentar, primária. A tabela 3, a seguir, nos mostra os tipos de denominações 

encontradas em alguns registros de funcionárias. 80 Os registros estão incompletos, 

                                                           
78 Entrevista concedida por Dona J.P.S., 60 anos, em 06/01/2010. 
79 Entrevista concedida por Dona M.L.D, 65 anos em 06/01/2010. 
80 Registros de funcionárias disponíveis na fábrica Ermor Tabarama. 
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muitos deles já não se encontram mais disponíveis na fábrica, mas os poucos que 

restaram são suficientes para nos dar a noção do nível educacional das trabalhadoras. 

 

Tabela 3 Condição de Escolaridade – 1957 a 1970. 

Escolaridade 

Ano Primária % Nula % Rudimentar % 
Não 

Consta % 
Total de 
registros 

1957 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1 

1960 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1 

1961 2 13% 11 73% 0 0% 2 13% 15 

1962 2 13% 13 87% 0 0% 0 0% 15 

1964 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2 

1965 7 47% 7 47% 0 0% 1 7% 15 

1966 34 19% 126 70% 15 8% 5 3% 180 

1967 8 24% 23 70% 2 6% 0 0% 33 

1968 14 29% 29 60% 4 8% 1 2% 48 

1969 12 14% 59 69% 14 16% 1 1% 86 

1970 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1 

Total 81 20% 270 68% 36 9% 10 3% 397 

Fonte: Registros de funcionárias acerca do nível de escolaridade - COPATA. 

 

Muitas dessas mulheres tiveram que abandonar os estudos para trabalhar e 

complementar a renda familiar; e muitas nem chegaram a ir a uma escola pelo fato de 

morar longe ou pela não permissão dos pais, pois como afirmam alguns idosos, muitos 

pais não permitiam que suas filhas fossem para a escola para evitar que as mesmas se 

“desvirtuassem”, namorassem, etc. Em falas de depoentes ficam explícitos os motivos 

de não concluírem os estudos primários. Algumas depoentes responsabilizaram os pais 

por não terem a oportunidade de concluir os estudos. “[...] Estudei até a quinta série 

[...]. Meu pai disse que não era pra estudar muito não, que era pra não escrever bilhete 

pra namorado... ignorância... aí não concluí.” 81 Ou então era a mãe: 

 

[...] Minha mãe era uma pessoa desse povo rígido que não queria que filho 
nem botasse o pé na escola, eu vim aprender assinar pouca coisa já véia, mas 
ou bem a estudar ou bem a trabalhar, por que naquele tempo a gente tinha 
que trabalhar pra comer, minha fia, [...] a mãe da gente não tinha ricurso, a 

                                                           
81 Entrevista concedida por Dona M.R.,76 anos, em 11/12/2009.  
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gente tinha que ajudar [...] tem hora que faz falta, mas eu não me aperto em 
nada não [...]. 82 

 

Outra depoente afirma que aprendeu a assinar o nome depois dos cinquenta anos 

de vida e gostou da experiência que teve com os estudos. 

 

[...] Pra dizer a verdade eu nunca estudei. Vim estudar aí na Tabarama. 
Levei uns tempos lá estudando, foi onde aprendi a esgarranchar83 o meu 
nome já depois de cinquenta... acho que foi cinquenta e sete anos, um 
negócio desses [...]. A gente trabalhava até cinco e meia... e estudava até seis 
horas. Eu até gostei, se eu tivesse estudando... ainda eu ia aprender mais [...]. 
84 

 

Por todas as dificuldades encontradas as depoentes não conseguiram concluir os 

estudos primários e muitas delas deixaram explícito o desejo de ter continuado e a 

certeza de que se tivesse avançado nos estudos iriam aprender muito mais. Como a 

depoente que tem o desejo de escrever um livro para contar um pouco da sua história de 

vida, de deixar parte da sua história registrada, pois considera que a mesma seja 

importante para sua família. Como fica evidente na fala de Dona M.L.R., 63 anos, que 

relata seu desejo de voltar a estudar para realizar um sonho: “[...] Não liguei pra 

estudos, não liguei pra nada [...] estudei assim, depois de velha pra aprender o nome 

né? [...], mas eu tenho vontade ainda com a fé em Deus [...] pra eu ainda escrever um 

livro [...]”.85 Dona J.S.S. afirma que somente quem tinha condições financeiras era 

quem concluía os estudos. 

 

[...] estudei pouco, fiz até o quarto ano por aí[...] era muito difícil pra gente, 
ou você trabalha ou você estudava né, e pai que não tinha condições, filho 
somente aprendia o nome se ele tivesse muito interesse, mas pra concluir 
nada, era muito difícil[...] todo mundo que chegava a algum lugar era quem 
tinha condições[...] era muito preconceito, racismo[...].86 

 

                                                           
82 Entrevista concedida por Dona J.P.S., 60 anos, em 06/01/2010. 
83 Esgarranchar refere-se a assinar o nome. 
84 Entrevista concedida por Dona M.L.D, 65 anos em 11/12/2009. 
85 Entrevista concedida por Dona M.L.R., 62 anos em 01/11/2009. 
86 Entrevista concedida por Dona J.S.S., 62 anos, em 11/12/2009. 
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Já dona M.L. D afirma que elas entravam para a escola para apenas aprender a 

assinar o nome: “Naquele tempo... Hoje em dia é que se tem formatura, mas 

antigamente não tinha não, não tinha mesmo. Entrava pra esgarranchar o nome, nem 

contar direito nem nada [...]”. 

Uma outra depoente desabafa:  

[...] Não estudei, não (risos). [...] não achei mãe pra me criar. Minha mãe 
não me criou, me jogou fora, quem me criou foi a vizinha[...] me botou na 
escola, depois eu saí da escola[...] não quis mais estudar[...]. Aí chegou a 
família, aí...[...] Todo ano tinha um filho, era de um ano pro outro, de um 
ano pro outro[...].O marido ganhava pouco aí a gente tinha que trabaiá pra 
ajudar[...].87 

 

Um outro aspecto que chamou a atenção foi o fato de nas fichas cadastrais da 

Copata, atual Ermor Tabarama, haver um curto período entre a admissão das 

funcionárias e a dispensa das mesmas. Isso se explica através da quantidade de fumo 

que a fábrica dispunha em determinada época. Caso a quantidade fosse significativa 

contratava-se o máximo de funcionárias possíveis para realizar as atividades 

condizentes com a fábrica; logo, se essa quantidade de fumo diminuía, as funcionárias 

eram dispensadas para voltar em um outro período. Isso ocorria pelo fato de a produção 

não ser constante e depender bastante das safras de fumo. Além disso, como há vinte ou 

trinta anos atrás a fábrica não dispunha de técnicas para uma maior conservação dos 

fardos de fumo que lá chegavam, então era mais cauteloso não acumular uma 

quantidade muito grande para que não se estragasse e perdesse seu aroma e cor 

característicos. 88 Dessa forma, trabalhavam intensamente para beneficiar todo o fumo, 

contratando o máximo de trabalhadoras. Em período de baixa produção a fábrica 

prosseguia suas atividades com poucas funcionárias. Na Menendez e Amerino a 

produção de charutos também tinha seus momentos de alta e baixa produtividade 

funcionando da mesma forma, contratando mais funcionárias no período de alta e 

reduzindo seu efetivo nos períodos de fraca produção. Isso ficou registrado na fala de 

algumas depoentes como Dona M.L.D. 89: 

 

                                                           
87 Entrevista concedida por Dona L.S.C., 72 anos em 08/11/2009. 
88 Depoimento de Luís Carlos, gerente de produção da Ermor Tabarama em 15/04/2009. 
89 Entrevista concedida por Dona M.L.D., 65 anos em 11/12/2009. 
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A gente trabalhava... até um mês, que não tinha fumo a gente vinha pra casa, 
quando chegava o fumo a gente trabalhava de turno, de noite pra dá tempo 
todo mundo trabalhar pra apontá carteira [...] a gente já trabalhou um ano 
direto, fechado [...]. 

 

Os registros de funcionárias não designavam a cor das empregadas. Mas de acordo 

com as depoentes tudo leva a crer que a maioria das mulheres era negra. De acordo com 

Lessa,  

a predominância da população negra no município pode ser comprovada 
tanto pela existência de várias irmandades na segunda metade do século 
XIX, quanto pelo censo de 1950, comprovando que metade da população 
nesse período era negra, 60 anos após a escravidão. Essa predominância de 
negros se deve à cultura fumageira e canavieira, pois o município no século 
XIX foi um dos maiores exportadores de fumo da região, cuja mão- de- obra 
utilizada era predominantemente escrava. 90 

 

As depoentes que aqui se dispuseram a contar um pouco de suas vivências, uma 

vez questionadas sobre o motivo que as levaram a trabalhar na atividade fumageira 

foram unânimes ao apontar a necessidade financeira de ajudar a família no sustento do 

lar. Famílias pobres, geralmente com muitos filhos, ou em outras ocasiões mães 

solteiras tinham a necessidade de proverem o sustento do lar. Os filhos e filhas mais 

velhas iam ajudar os pais em suas atividades ou, então, ficavam em casa cuidando dos 

irmãos menores enquanto os pais trabalhavam. Dona M.A. conta que precisou trabalhar 

para manter a casa e os filhos: “[...] Quando eu casei [...] eu tinha meu marido né, mas 

depois que não deu certo ele foi embora aí eu, meus filhinhos ficou tudo pequeno, né, aí 

quem ia dar comida era eu né, eu é que tava sustentando a casa [...]”.91 

Outro fator que as levaram a trabalhar no ramo fumageiro foi, segundo as 

depoentes, não haver na cidade outras atividades remuneradas que elas pudessem 

exercer, pois, além disso, havia somente o trabalho em casas de família e outros 

trabalhos que exigiam um nível de escolaridade que não era compatível com o delas. 

“[...] Se não fosse lá eu tava aqui no armazém né? Não sei onde é que eu ia trabalhar. 

Graças a Deus foi Deus que mandou essa fábrica de charutos né? Eu entrei... Só tinha 

armazém; armazém e prefeitura que eu não ia entrar... O que tem aqui é isso mesmo 

                                                           
90 LESSA, Rosana Falcão. Mulheres Negras e Trabalho Fabril em São Gonçalo dos Campos. Disponível 
em <http://www.neim.ufba.br/site/arquivos/file/anais/anaistrabalho.pdf>. Acesso em 25/12/2009. 
91 Entrevista concedida por Dona M. A. em 11/12/2009. 
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né?[...]”.92 Dona J.P.S. trabalhou durante alguns anos em casas de famílias, tanto em 

Salvador, quanto em São Gonçalo: “[...] No meu tempo tudo pro fraco era mais difícil 

[...] ou ia trabalhar em casa de família[...] trabalhei em Salvador nas casas dos 

brancos, trabalhei aqui, depois disse ah não, eu vou pro armazém[...].93 

Os filhos e filhas de muitas dessas mulheres seguiram a mesma atividade de suas 

mães, já outros caminharam na direção de outras funções que não fumageiras. Dona 

M.L.R afirma que:  

[...] Das minhas filhas pra cá eu nunca deixei elas trabaiá no armazém, 
não[...].Dava umas trouxas no armazém, agente trazia pra distalar, elas 
distalava [...], cada uma com seu dinheiro, mas eu não deixei nenhuma 
trabalhar, eu dizia vão estudar, vão estudar, porque eu to batendo manoca 
hoje, vocês não pode bater manoca [...].94 

 

Apesar de ser o trabalho fumageiro a fonte de renda de muitas mulheres, algumas 

delas não desejavam a mesma função para os filhos e filhas. Dona J.P.S. é um exemplo 

delas. “[...] Meu filho morreu cedo, foi com dezessete anos e minha filha, mesmo assim 

trabaiando aí nesses armazém aí, eu botei pra estudar [...] eu não tive, mas tive que dar 

a minha filha[...].”95 

Ao ser questionada sobre as dificuldades do trabalho das fumageiras a depoente 

faz um relato mostrando que apesar de todas as dificuldades das tarefas foi esse o 

trabalho que gerou o sustento de muitos lares. “No mesmo tempo que achava cansado e 

ruim a gente achava bom porque não tinha outro, ou a gente trabalhava ou não tinha o 

que comer, não tinha pai, não tinha mãe [...].” 96 Uma outra afirma: “Era cansativo, 

trabalhava dia de sábado até quatro, cinco horas da tarde... e ainda quando era dia de 

domingo pra destalar fumo, dar conta de filho, era moleza? Ajuntar lenha, buscar 

lenha, buscar água na fonte de Artur, baldes de água [...]”.97 Tendo que realizar outras 

atividades como as do lar,  as funcionárias precisavam acelerar o ritmo para não perder 

o dia de trabalho que seria descontado do salário caso não apresentasse um atestado 

                                                           
92 Idem. 
93 Entrevista concedida por Dona J.P.S., 60 anos, em 06/01/2010.  
94 Entrevista concedida por Dona M.L.R., 62 anos, em 01/11/2009. 
95 Entrevista concedida por Dona J.P.S., 60 anos, em 06/01/2010. 
96 Entrevista concedida por Dona Júlia em 11/12/2009. 
97 Entrevista concedida por Dona C.T., 70 anos, em 08/11/2009. 
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médico que constatasse ausência por causa de alguma enfermidade. “[...] Entrava 

correndo, saía correndo [...], pra não perder o horário [...]”.98 

Assim relata Dona L.S.C, 72 anos: 

 

Fazia tudo em casa, era pra ir pra lenha, era pra ir pra fonte [...] que não 
tinha água, agora tem tudo dentro de casa [...] a gente ia pra fonte, ia pra 
lenha, ia lavar roupa, oiá menino, que tinha era menino minha fia [...], 
menino pequeno pra oiá que a gente ficava zonza, eu e ela (referindo-se à 
irmã). Aqui tinha uma fonte, a gente ia lavar roupa de manhã cedo antes de 
sair. A gente saía pro trabalho correndo tinha hora de chegar na porta do 
armazém e voltar pra casa que perdia o horário (risos).[...] a gente ia pra 
casa, passava de manhã, quando era uma hora tinha que ir pra entrar no 
horário certo[...].99 

 

E continua o relato dos seus afazeres diários: 

Quando chegava era pra lavar roupa, lavar roupa na fonte, pra fazer comida, 
pra varrer casa, pra lavar prato, fazer tudo [...] isso tudo era de sábado pra 
domingo porque a gente trabalhava até meio-dia dia de sábado [...] a gente 
pegava a ródia, pegava um pedaço de carne, jogava na cinza, esquentava pra 
lá e pra cá com sal e botava na farinha e subia pra ir pro mato buscar feixe 
de lenha, quando a gente chegava lá dos feixe de lenha, pegava o barde e ia 
pra fonte buscar água [...] ia barrer casa, ia limpar tudo pra poder no outro 
dia a gente ir trabalhar[...]passava a roupa toda, deixava a pilha passada da 
semana toda [...]. Era um corre-corre minha filha que só Deus mesmo, Deus 
mesmo era quem dava força [...].100 

 

O trabalho para elas era desgastante, mas como afirma dona J.S.S. “era cansativo, 

né, mas não tinha solução [...] tinha que fazer porque a necessidade falava mais alto 

[...].” E para muitas delas  a lida com o fumo causava alguns transtornos no início, 

quando ainda não estavam acostumadas com o cheiro forte do fumo. Muitas das 

funcionárias passavam mal, ficavam tontas, mas como afirma algumas depoentes foi só 

se acostumar que tudo passou, e o cheiro passou a ser familiar, não mais incômodo. 

“[...] No início ficava tonta, mas depois acostumei [...], às vezes passava mal nesse 

tempo quente assim, por causa do furtum101 do fumo [...]”. 102 Outra afirma que quando 

a funcionária entrava e se fosse novinha tinha-se grandes possibilidades de ficar tonta. 

                                                           
98 Entrevista concedida por Dona M. R., 76 anos, em 11/12/2009. 
99 Entrevista concedida por Dona L.S.C., 72 anos, em 08/11/2009. 
100 Entrevista concedida por Dona L.S.C., 72 anos, em 08/11/2009. 
101 Furtum refere-se ao cheiro forte, neste caso, do fumo. 
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Em determinadas épocas de maior volume de produção, mesmo depois da jornada 

diária nas fábricas, as mulheres ainda levavam trouxas de fumo para casa para 

selecioná-lo e levá-lo no dia seguinte para a fábrica. Era realmente uma jornada que 

ultrapassava os limites das fábricas e se estendia noite adentro. Era um dinheiro extra 

que elas recebiam, muito embora para isso direcionava quase todo o tempo que elas 

dispunham para esse trabalho. Isso nos mostra o enorme desgaste físico e psicológico 

sofrido pelas trabalhadoras na medida em que trabalhavam nos armazéns, cuidavam dos 

filhos e dos afazeres domésticos e, muitas vezes, ainda levavam trabalho para casa. 

Como afirma Gomes “[...] ao se introduzirem no mercado de trabalho estas mulheres 

acumularam funções, eram mães, esposas, dona-de-casa e trabalhadoras dos armazéns. 

Esta situação impôs um novo ritmo ao cotidiano destas mulheres”. 103 

E quando eram dispensadas dos armazéns, em decorrência da pouca quantidade de 

fumo existente, as mulheres geralmente levavam para casa as trouxas de fumo para 

ganharem um dinheiro enquanto aguardavam novamente serem chamadas para trabalhar 

nas fábricas. Como ficou evidente na fala de Dona L.S. C, 72 anos: “Só esperava 

chamar de novo pra ir trabalhar [...] quando a gente saía vinha assim uma trouxa, 

umas trouxas assim de fumo que a gente carregava, aí a gente ia quebrar até chamar a 

gente [...]”.104   

As relações de amizade estabelecidas no âmbito das fábricas perduraram para 

além desses espaços e hoje as depoentes lembram com saudades e muita felicidade os 

momentos de conversas, as folias que faziam nas festas de São Gonçalo, o padroeiro da 

cidade, ou até a volta para casa depois de tomar algumas “pingas” ∗∗∗∗.  Além disso, havia 

a parceria e a colaboração entre elas como no caso de alguma não conseguir alcançar a 

quantidade de produção estabelecida. Uma ou outra funcionária mais próxima daquela 

que faltava concluir ajudava nas atividades para que esta não se prejudicasse ao final da 

produção, como afirma dona C.T.: 

Naquele tempo a gente podia dizer eu tenho amiga, mas porque hoje em dia 
não se tem... conversava, ajudava uma as outras, se uma não desse a 

                                                                                                                                                                          
102 Entrevista concedida por Dona M.L.D., 65 anos, em 06/01/2010. 
103 GOMES, Margarete Nunes Santos. Caprichos e trapiches: concepções em torno do trabalho feminino, 
evidenciado a partir de um olhar sobre a atividade fumageira em Conceição do Almeida-BA de 1960-
1980. Disponível em < www.neim.ufba.br/site/arquivos/file/trabalho.pdf> Acesso em 18/01/2010. 
104 Entrevista concedida por Dona L.S.C., 72 anos, em 08/11/2009. 
∗∗∗∗ Pingas referem-se a cachaça, bebida alcoólica. 
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produção, tu ta fartando quanto? Eu vou te ajudar, porque eu já tô avançada 
na produção, eu vou te ajudar [...].105 

 

Embora as funcionárias dos armazéns se conhecessem e tenham criado vínculos de 

amizade, no local do trabalho, no momento em que estivessem executando suas 

atividades não podiam se prolongar nas conversas, pois segundo elas mesmas a 

conversa atrapalhava o rendimento de suas atribuições, além disso havia o mestre que 

era incumbido de inspecionar o trabalho delas e tinha autonomia para solicitar que as 

mesmas refizessem o trabalho caso não estivesse  nos padrões e até mesmo pedir que 

elas fizessem silêncio para trabalhar. 

 

[...] A gente conversava assim, pouco, porque não podia conversar, porque 
se conversasse o trabalho saía errado, aí os mestres não queria que a gente 
conversasse, a gente conversava de teimosa, assim quando via eles calava a 
boca [...] mas tinha hora que os mestres pegava a gente conversando, aí dava 
um carãozinho, aí depois tornava chegar brincando com a gente[...]. Tinha 
um mestre lá que era um amor [...] quem faz a pessoa é a gente né? É o 
trabalhador que faz viver, se não faz por viver não acha o trabalho, aí ele 
joga pra fora, aí pronto, fica sem o trabalho, então a gente tem que ver isso 
ali e calar a boca [...]. 106 

 

As funcionárias novatas que ainda não sabiam como lidar com a atividade 

fumageira eram orientadas pelas mais velhas que ensinavam todas as etapas do trabalho, 

como deveriam agir, etc. 

Um fato curioso ficou constatado em alguns depoimentos quando as depoentes 

afirmaram que muitas delas, depois de aposentadas, voltavam para as fábricas para 

exercer as mesmas funções. Para muitas destas era de grande importância, pois teriam 

duas rendas para o próprio sustento; outras aguardavam serem chamadas, o que muitas 

vezes não ocorria. 

 

Tirei outra carteira depois de aposentada e continuei trabalhando até 2005. 
[...] Uma rendinha a mais porque a gente fez muitas coisas com esse 

                                                           
105 Entrevista concedida por C.T., 70 anos, em 08/11/2009. 
106 Entrevista concedida por Dona L.S.C., 72 anos, em 08/11/2009. 
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dinheiro [...]; ganhava meu salário da aposentadoria e ganhava meu salário 
do meu trabalho [...]. 107 

 

Ao serem questionadas sobre a importância do trabalho no setor fumageiro na vida 

de cada uma delas, todas foram unânimes em dizer que a contribuição maior é hoje elas 

se encontrarem aposentadas, descansando e aproveitando mais a família, os passeios e 

terem conseguido manter suas famílias e construir suas próprias casas. Esse último 

ponto foi o mais exaltado pelas depoentes. 

 

                                                           
107 Entrevista concedida por Dona M.L.R., 62 anos, em 01/11/2009. 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com este estudo realizado com algumas mulheres que trabalharam em atividades 

relacionadas ao fumo, esta planta largamente utilizada no Brasil por indígenas e 

portugueses desde o início da colonização do nosso país, e de grande uso na fabricação 

de charutos e cigarrilhas, pudemos conhecer melhor um pouco da trajetória de vida 

dessas trabalhadoras, mulheres e mães. 

O fumo proporcionou o sustento de muitas pessoas pobres, tanto na plantação do 

mesmo, quanto no beneficiamento quando chegava aos armazéns para serem 

selecionados e transformados em charutos e cigarrilhas. Aos grandes plantadores e 

donos de armazéns o fumo proporcionou grandes lucros, pois os empregados que 

lidavam com essa planta recebiam pagamentos insignificantes comparados ao trabalho 

que tinha. Homens e mulheres do município de São Gonçalo dos Campos dedicaram 

grande parte de suas vidas ao trabalho nas plantações de fumo e nos armazéns para onde 

o mesmo era direcionado. 

Estas mulheres que aqui citamos trabalharam, muitas delas desde a adolescência, 

para ajudar no sustento de sua família, complementar a renda dos pais e depois de certo 

tempo sustentar a própria família constituída pelas mesmas. Geralmente possuíam 

muitos filhos, lembrando a fala de uma depoente que dizia que era um filho a cada ano, 

e com isso tinham que auxiliar os maridos, quando eram casadas, no sustento dos filhos. 

Outras eram mães solteiras, ou seja, muitas vezes só possuíam as próprias mães para 

ajudar. Era com quem deixavam os filhos na hora de trabalhar, ou então com vizinhos, 

ou até pagavam certa quantia para alguém “olhar” seus filhos pequenos. Mulheres que 

muito pouco estudaram e outras que mal sabiam assinar o próprio nome. 

Conhecemos um pouco da rotina dessas mulheres que saíam cedo para o trabalho, 

pausavam suas atividades para o almoço e em seguida retomavam seus postos de 

trabalho para só deixá-lo no final do dia. Era dessa forma que elas viviam durante a 

semana, enquanto tivesse trabalho disponível nas fábricas. Quando o fumo nas fábricas 

estava escasso as funcionárias eram dispensadas para serem convocadas novamente 

quando chegasse uma nova safra de fumo. Enquanto não eram chamadas ficavam 
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aguardando em suas casas, fazendo pequenas atividades para ganhar dinheiro como 

lavar roupas de ganho, trabalhar no campo em atividades agrícolas, cortando lenha e/ou 

limpando os pastos etc. Assim como na fábrica de beneficiamento do fumo na de 

charutos e cigarrilhas ocorria a mesma situação de dispensar funcionários em período de 

baixa temporada na produção. 

Era uma rotina árdua ter que lidar com suas atividades diárias nos armazéns de 

fumo e conciliar com as atividades de casa, como cuidar de filhos pequenos, dar banho, 

comida, limpar casa, preparar as refeições e como muitas afirmam buscar “lenha no 

mato”, “água de fonte de vizinhos”, etc. Além de passar o dia todo nos armazéns ainda 

trabalhavam aos sábados, ou seja, o tempo que ficavam em casa, quando tinha fumo 

disponível nos armazéns, era muito pouco, a não ser quando a produção estava fraca e 

eram dispensadas. Sendo pessoas oriundas de famílias pobres essas funcionárias 

buscaram essa atividade fabril pela necessidade financeira de complementar a renda dos 

pais e a delas próprias quando constituíam suas famílias. Essa necessidade financeira foi 

um ponto em comum entre as depoentes que buscavam esse tipo de trabalho até pelo 

fato do mesmo não possuir exigência de escolaridade. 

Essas mulheres criaram vínculos fortes entre elas mesmas, companheiras no 

trabalho e fora dele. Muitas se tornavam comadres umas das outras ao batizarem os 

filhos das mesmas. Na maioria das vezes iam juntas para o trabalho e retornavam às 

suas casas dando gargalhadas de diversas histórias contadas no trajeto. No trabalho, em 

diversas ocasiões, elas se ajudavam entre si, as mais velhas ensinavam o “ofício” às 

novatas, conversavam quando tinham oportunidade e tomavam o cuidado para evitar 

serem chamadas à atenção pelos mestres, vigilantes atentos. 

Pudemos perceber pontos comuns à vida das funcionárias entrevistadas, mas nem 

por isso podemos falar que as mulheres fumageiras possuíam o mesmo perfil, uma vez 

que devemos levar em consideração as vivências de cada uma que não são as mesmas. 

Muitas eram casadas, outras solteiras e até viúvas; jovens ou mulheres com mais de 

quarenta anos eram comuns de serem encontradas no interior dos armazéns a trabalhar. 

Cada uma possuía seus anseios, porém podemos considerá-las parte de um mesmo 

grupo que são as mulheres fumageiras de São Gonçalo dos Campos, mulheres pobres e, 

majoritariamente, negras.  
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Tudo que aqui foi discutido é de grande relevância para a historiografia regional 

pelo fato de se estar focando no sujeito mulher; mulher pobre, em sua maioria negra, do 

município de São Gonçalo dos Campos. E também por esse sujeito que é a mulher não 

ter sido tão contemplado nos estudos que se referem ao município em estudo. A História 

Oral foi a grande base desse trabalho por ter sido por meio dela que obtivemos os 

relatos para o conhecimento acerca das vivências de algumas mulheres em relação ao 

trabalho nos armazéns de fumo.  
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