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O Silêncio da Historiografia: Gênero e Etnia

“Candaces – Rainhas da África”
      (Samba enredo - Salgueiro)

Candaces mulheres, guerreiras
Na luta...Justiça e liberdade
Rainhas soberanas
Florescendo pra eternidade

(...)A bravura persistiu
Aportaram em nosso chão
Na Bahia... Alforria
Nas feiras tradição
Mães de santo, mães do samba!
Pedem proteção
Autores: Dudu Botelho, Marcelo 
Motta, Zé Paulo e Luiz Pião

Escravas de Várias Etnias- Debret
http://www.diaadia.pr.gov.br/tvpendrive/arquivos/Image/
conteudos/imagens/historia/4escdebr.jpg

O Carnaval brasileiro é conhecido em todo o mundo, através das 

escolas  de  samba  do  Rio  de  Janeiro.  Esse  espetáculo  grandioso, 

geralmente  apresenta  enredos  que  falam  de  nossa  história  de  nosso 

folclore. Seguindo essa tradição no Carnaval de 2007, a Escola de Samba 

Acadêmicos  do  Salgueiro  abordou  um tema muito  interessante,  porém 

pouco abordado pela historiografia.  Quem teriam sido as Candaces? Sonia 

Giacomini  afirma  “a  nossa  história  é  branca,  masculina  e  de  classes 

dominantes” (1988, p.8). Você concorda com essa afirmação? Já percebeu 

que a história discrimina as mulheres? E Negras muito mais ainda!? O que 

representa a pintura de Debret (1768-1848) de 1835? Em grupo discuta 

essas questões.

Da África para o Brasil

1

http://www.diaadia.pr.gov.br/tvpendrive/arquivos/Image/


A escravidão  é uma prática social difundida desde a antiguidade, 

Joaquim Nabuco em “A Escravidão”, relata como Lamennais explica sua 

origem:

 Identifique no texto 1 a origem●  

da            escravidão. Você acha 

correto  escravizar  alguém? 

Comente a última frase do texto. 

O  mito  se  relaciona  com  a 

realidade?

Temos  clareza que  o 

passado  do  Brasil  foi  manchado 

com o sangue e suor de milhares 

indivíduos que foram obrigados a 

deixar sua terra de origem para trabalharem como escravos nas lavouras 

de cana-de-açúcar, na mineração e nas fazendas de café. Durante todo o 

processo de escravidão no Brasil do séc. XVI ao XIX, foram traficados para 

o Brasil cerca de quatro milhões de africanos. Separados de suas famílias 

de seu povo de sua terra, entre eles estavam congos, angolas, benguelas, 

caçanjes,  minas  e  outros  de  diversos  grupos  étnicos  que  habitavam 

diferentes  localidades  do  continente  africano.  A  miscigenação com 

brancos europeus e índios deu origem à população brasileira e sua cultura 

multifacetada.  

Os indivíduos trazidos de diversas regiões da África possuíam cada 

um sua história, trouxeram lembranças e referências familiares, étnicas, 

religiosas  e  culturais,  contribuindo  dessa  forma  para  nossa  identidade 

cultural.  Essas  contribuições  estão  presentes  na  língua  através  de 

inúmeras  palavras,  na  culinária  produzindo  iguarias  gastronômicas 

importantes; a ginga corporal;  o ritmo musical africano alegre presente 

numa  infinidade  de  formas  artísticas;  a  religião  sincrética  dos  negros 

herdada nos ensina a solidariedade, a dignidade; a estética através da 

arte, das vestimentas; valores sociais e estruturas mentais. 
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Texto 1
disse de si para si: como hei de fazer se 
não  trabalhar,  e  o  trabalho  me  é 
insuportável?  Então  um  pensamento 
entrou-lhe  no  coração.  Ele  saiu  de 
noite, e apanhou alguns de seus irmãos 
dormindo e carregou-os a ferro. Porque 
dizia  ele  eu  os  forçarei  com  varas  e 
azorrague  a  trabalhar  para  mim  e 
comerei o fruto de seu trabalho. E ele 
fez  o  que  tinha  pensado  e  outros, 
vendo  isso  fizeram  o  mesmo  e  não 
houve mais irmãos: houve senhores e 
escravos (1988 p.71).



●Pesquise  em  jornais,  revistas  e  sítios  na  WEB,  imagens  que 

apresentem traços da cultura negra no Brasil e crie um mural para 

expor em sua escola. 

Mulheres que construíram o nosso presente

 Provavelmente através de sua pesquisa, você poderá constatar a 

riqueza e a diversidade cultural africana presente no Brasil do Norte ao Sul 

do Brasil.  As mulheres e homens afro-descendentes foram responsáveis 

em grande parte pela construção da cultura brasileira. Entretanto precisa-

se reconstruir o passado dos negros e negras como forma de suprir uma 

lacuna  da  história,   ressignificando    criticamente  a  historiografia 

tradicional que nos mostra a figura dos negros  como escravos submissos 

amarrados ao tronco, colocados na condição de subalternos. Já foi citado 

anteriormente  que  “a  história  é  branca,  masculina  e  de  classes 

dominantes” (1988, p.8) pensando nisso questiono: O que você sabe da 

história  das  mulheres  negras  no  Brasil?  Como  podemos 

reconstruir o passado dessas mulheres?

Os livros didáticos, assim como nossa formação sócio-cultural, nos 

revela as mulheres como seres vulneráveis, frágeis e submissas. Esse tipo 

de  sociedade  construída  é  extremamente  sexista  e  racista.  Quanto  às 

mulheres  negras  foram  estereotipadas  como  as  mães-pretas  ou  então 

objetos sexuais. Seu passado de luta, assim como, de outros elementos 

populares permanece opaco. 

Cabe a nós buscarmos construir uma sociedade cuja história seja 

realmente  de  igualdade,  social,  racial  ou  sexual.  Procurando  dar 

significado ao passado dessas mulheres, vamos analisar sua participação 

histórica  durante  os  períodos  Colonial  e  Imperial,  principalmente  nos 

séculos  XVIII  e  XIX.  Nestes  períodos,  aparecem  personagens  que 

circulavam pelas cidades, vilas e povoados, com seus filhos muitas vezes 

enganchados na cintura, as negras de tabuleiros e vendedoras chamadas 

de  “negras  de  ganho”,  garantiam  a  circulação  de  mercadorias, 

alimentando  negros  e  brancos.  Muitas  vezes  conforme  os  documentos 

consultados sentiam-se injustiçadas e reagiam às agressões dos fiscais, 
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demarcavam  seu  território,  defendiam  seus  filhos,  anunciavam  a 

qualidade  de  seus  produtos.  Eram  denominadas  de  acordo  com  suas 

origens assim: as Marias da nação benguella, Anunciatas – mina, Jacinta 

nagô, Rosária do Congo e Josefa da Angola. (SILVA, 2004) 

Foram  as  mulheres  mbundu provenientes  da  África  centro-

ocidental  as primeiras  feirantes  do Brasil.  Foram elas as quitandeiras, 

que  em  muitas  sociedades  africanas,  tinha  a  responsabilidade  pela 

subsistência  e  comércio  de  gêneros  de  primeira  necessidade.   Essas 

feirantes ao serem transportadas para o Brasil introduziram esse hábito 

presente ainda hoje.

Observe o que a historiadora Selma Pantoja, nos revela no texto●  

2 e responda: Qual continente e povo se refere o texto? Do que 

ele trata?

No  Brasil  as  vendedoras  ambulantes  “quitandeiras”,  inúmeras 

vezes foram retratadas por artistas da época. Elas foram retratadas por 

viajantes,  artistas,  que  fizeram  da  iconografia  dos  períodos  Colonial  e 

Imperial uma importante fonte histórica na reconstrução do passado. As 

imagens  retratam  o  cotidiano  transportado  e  trazido  na  memória  por 

essas mulheres, que com seus tabuleiros, ocuparam os mercados, as ruas 

e praças das vilas e cidades brasileiras. Entre esses artistas, no séc. XIX 

destacou-se Jean Baptiste Debret. 

4

Texto 2
A venda de gêneros básicos foi uma tarefa das mulheres que garantiam o feijão, 
a  farinha,  a  carne e o peixe seco para a própria  continuidade do Tráfico de 
Escravos.  Os navios negreiros precisavam da farinha e do peixe seco para a 
alimentação  dos  escravos.(...)  Para  a  região  da  África  Central  Ocidental  as 
quitandeiras, são exemplo de como atuava essa rede comercial de gêneros de 
primeira necessidade registrando-se também, como as migrações transatlânticas 
trouxeram  para  as  cidades  coloniais  essas  comerciantes.  (...)  As  feiras  e 
mercados são dados constantes nos relatos dos primeiros europeus que tiveram 
contatos com as terras africanas da África Central Ocidental. Entre a população 
mbundu, os mercados são designados de Kitanda e aportuguesado veio a dar 
quitanda. Um cronista que viveu no século XVII, em Luanda diz que chamam de 
quitanda  “as  feiras  onde  se  vende  de  tudo”.  (...)  Este  mesmo  cronista, 
Cadornega  testemunhou  a  presença  de  muitas  feiras  pelo  sertão  africano 
quando da dramática travessia que os portugueses, neste litoral, tiveram que 



Oito anos após a instalação da Coroa portuguesa no Brasil, D.João 

VI com a intenção em trazer cultura para o Brasil, convida grandes artistas 

franceses, para retratar os momentos ilustres da monarquia. Eles faziam 

parte da Missão Artística Francesa. Debret,  um desses artistas, em sua 

obra  ”Viagem Pitoresca  e  Histórica  ao  Brasil”,  retrata  o  cotidiano  dos 

escravos e  sociedade e  também os momentos  exóticos  da  monarquia, 

instalada  no  Rio  de  Janeiro.  Artista  de  estilo  neoclássico,  entretanto 

apresentando em suas obras aspectos de transição entre o neoclássico e o 

romantismo.  Suas  aquarelas  pitorescas  possuem  o  caráter  típico  das 

representações feitas por viajantes em busca de paisagens e de exotismo, 

mas sua arte oficial conserva o caráter solene do neoclassicismo próprio 

do  grupo  de  artistas  da  França  napoleônica.  Artistas  de  formação 

neoclássica foram artistas  a serviço da ideologia  do poder.  Suas obras 

apresentam traços do heroísmo, virtudes cívicas imortalizando a memória 

nacional. Entretanto, Debret, assim como outros artistas contratados para 

retratar  o  Brasil,  acabaram  retratando  cenas  do  cotidiano  durante 

colonização  e  império,  suas  obras  constituem  importantes  fontes  de 

preservação da memória de nossos antepassados. Destaque-se também o 

caráter ideológico que se reveste essas obras, afinal toda imagem tem 

uma intencionalidade. Observe os textos abaixo; em seguida organize seu 

conhecimento realizando as atividades sugeridas:

1-Analisando os textos 3 e 4, explique as razões da vinda de Debret para o Brasil. 
O  que  significa  a  afirmativa  de  BANDEIRAS:”  O  objeto  desta  exposição  é  o 
primeiro, todavia curto demais para cobrir o segundo”
2-Em grupo pesquise em sites da WEB imagens de mulheres negras, retratadas 
através  de  aquarelas,  litografias,  pinturas,  gravuras  de  artistas  como Debret, 
Rugendas,  Victor Frond, Barão de Von Lowenster,  Franz Fost e Albert Echout. 
Selecione as imagens tecendo comentários, organize um slide e apresente em 
sala de aula.
3-Procure  saber  mais  sobre  Jean  Baptiste  de  Debret  fazendo  uma  pesquisa. 
Esquematize os fatos mais curiosos e apresente-os para os colegas.
4-Faça  uma  pesquisa  sobre  o  movimento  Neoclássico,  apresentando  suas 
principais características.

  As  vendedoras  ambulantes  “quitandeiras”,  inúmeras  vezes 

retratadas por artistas da época, eram responsáveis pelo comércio dos 

mais  variados  tipos  de  produtos,  segundo  SCHUMAHER  e  BRAZIL  ”No 
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Brasil, adaptaram seus produtos de acordo com as ofertas de interesses 

locais,  (...)  vendiam  peixes,  carnes,  farinhas,  frutas,  hortaliças,  flores, 

doces, aguardentes, refrescos, louças, tecidos, charutos, velas, amuletos, 

bonecas,  hóstias...”.  Ainda  segundo  a  autora,  sempre  que  possível 

trajavam vestes e adereços de acordo com suas etnias. Um dos adereços 

bastante utilizados eram os balangadã pencas, que significavam a cada 

berloque agregado, um passo a mais nas conquistas sociais. (2007, p.62)

Analisando os textos 2e 5, qual a relação que existe entre eles?●
Algumas  quitandeiras  ex-escravas  tornaram-se  bem-sucedidas, 

como  a  Bárbara  Gomes  de  Abreu  e  Lima,  ex-cativa  que  viveu  nas 

primeiras décadas do séc. XVIII, em Minas Gerais (SHUMAHER e BRASIL, 

2007, p.64). Após sua alforria consolidou uma ampla rede de comércio que 

se  estendia  pelas  capitanias  do  Rio  de  Janeiro,  Bahia  e  Minas  gerais, 

acumulou expressiva riqueza, estabeleceu vínculos com militares, clérigos 

e destacados fazendeiros.

Através do exemplo de Bárbara Gomes, você pode perceber que a 

mulher  negra  foi  e  continua  sendo  uma “batalhadora”.  Foi  através  do 
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Texto 5
mucamas  dos  séculos  XVIII  e  XIX.  Balangandã é  um ornamento  de  contas 
coloridas  ou  amuleto,  em forma de figa,  fruta,  medalha,  moeda,  chave ou 
dente de animal; pendente de argola, broche, brincos ou pulseira de prata, 
usado pelas baianas em dias festivos. Figas, dentes e guias são usados como 
amuletos  para  proteção,  louvação  ou  combater  mau-olhado.  FONTE: 
htt://nacoeseaculturadacor.uniblog.com.br/93943/a-africa-diz-o-que-e-que-a-
baiana-tem.html

Texto 3
Mas como pode o pintor do rei investigar o mundo da escravidão? Um conceito 
assim nada significaria na sociedade de Debret – seu mundo era a corte. (...)sua 
função  social  era  ser  pintor  de  história,  o  que  tinha  significado,  no  tempo 
napoleônico,  pintar  momentos  de  bravura  ou  ternura  do  imperador. 
Inicialmente debret passou a retratar D.João e sua família. (...) Debret também 
teria se dedicado, toute proportion gardée, ao “pacote” D. João: retratos a óleo, 
desenhos  de  rostos  para  cunhagem  de  medalhas  e  moedas.  (...)parte  do 
trabalho de Debret teria sido se ocupar da “propaganda de D.João” através de 
tentativas de moldar ou manipular a “opinião pública”. (GRIECO, p.84-87, 2000)
Texto 4
“Ele chegava como membro de uma missão estrangeira encarregada de irradiar 
cultura e civilização na nova sede da monarquia portuguesa. (...)Debret fora 
contratado como pintor de história, mas daria forma e substância à construção 
de uma nova monarquia. (...) a tudo pintou: do pano de boca da monarquia, ao 
pano-da-costa da escravidão. O objeto desta exposição é o primeiro, todavia 
curto demais para cobrir o segundo.(BANDEIRA,s.d, s.p)



trabalho  árduo,  que  muitas  escravas  de  ganho  conseguiram  poupar  o 

suficiente para a compra de sua alforria de seus filhos e companheiros. O 

que demonstra a importância de reconstruir suas histórias de vida.

As atividades exercidas pelas escravas de ganho permitiam relativa 

liberdade  de  ir  e  vir,  para  onde  quisessem.  As  comerciantes 

representaram  um  importante  elo  de  integração,  resistência  e 

comunicação  na  trama  de  relações  das  populações  negras  locais.  Ao 

percorrerem  as  ruas,  vendendo  seus  produtos,  iam  divulgando  idéias, 

auxiliando no mercado clandestino de ouro e fuga de escravizados. 

Hoje  as  feiras  estão  presentes  em  praticamente  quase  todo  o 

Brasil. As baianas vendedoras de acarajé constituem patrimônio imaterial 

da nação e um dos ícones mais reverenciados de brasilidade.

As  vendedoras  de  tabuleiro,  segundo  FREYRE,  “Vendiam-se  nas 

ruas de Salvador – a mais afro-brasileira das cidades grandes -, caruru, 

mocotó,  vatapá,  pamonha,  canjica,  acaçá,  abará,  arroz-de-coco,  angu, 

pão-de-ló-de-arroz e de milho, etc.” (2005, p.58)

Faça  uma  pesquisa  de  pratos  típicos  de  origem  afro-●

descendente e organize um caderno de receita, descrevendo sua 

origem.

As mulheres guerreiras quilombolas

Você  sabe  o  que  é  um  quilombo?  Sugere-se  que  faça  uma 

pesquisa.
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Texto 6
em cumprimento  à  obrigação  do seu Orixá,  que determinava  inclusive o 
tempo em que essa obrigação deveria ser mantida. O preparo dos bolinhos – 
uma massa de feijão fradinho, cebola e sal frita no azeite de dendê - era 
feito dentro do próprio terreiro de Candomblé, de onde a baiana saía com 
todos os preceitos que a situação exigia,  ostentando um colar de contas 
vermelhas  para  simbolizar  que  era  filha  de  Iansã.  FONTE: 
http://www.emtursa.ba.gov.br/Template.asp?
IdEntidade=3408&Nivel=000500010117.

http://www.emtursa.ba.gov.br/Template.asp?IdEntidade=3408&Nivel=000500010117
http://www.emtursa.ba.gov.br/Template.asp?IdEntidade=3408&Nivel=000500010117


Muitas mulheres negras tiveram um papel importante dentro das 

comunidades quilombolas que se formaram durante os períodos Colonial e 

Imperial.  Geralmente  para  subsistência  do  grupo  cultivavam  produtos 

agrícolas e teciam tecidos de algodão. Há pouca informação e testemunho 

dos quilombolas. Quanto as mulheres quilombolas, menos ainda. Observe 

o texto abaixo:

Aponte as possíveis causas para que a historiografia brasileira●  
tenha  mantido  o  silêncio  quanto  às  mulheres  mocambeiras.  É 
possível regatar esse passado?

A participação das mulheres negras em inúmeros quilombos foi de 

fundamental  importância,  na  manutenção prática,  no abastecimento  de 

provisões, confecções de roupas e utensílios, na preservação de valores 

culturais  e  religiosos.  Representavam  o  elo  com  as  divindades  e 

fortaleciam o espírito combativo. Através de seus ritos e práticas litúrgicas 

enraizavam o sentimento de proteção dos quilombolas em suas caçadas e 

enfrentamentos  com  as  tropas  de  captura.  Muitas  vezes  em  transe, 

previam a aproximação e ataques de patrulhas inimigas. Além do trabalho 

agrícola  e  preparo  de  alimentos,  acompanhavam  os  guerreiros  em 

combates. Lutavam lado a lado com homens, transportavam alimentos, 

pólvora, armas, removendo e cuidando dos feridos.

Um problema para a história  consiste no fato que os nomes da 

maioria dessas mulheres guerreiam permanecem adormecidos na história, 

muitos foram apagados para sempre. Em algumas áreas remanescentes 

atuais,  aparecem  referências  femininas  lembrança  de  um  passado 

significativo.  Veja  alguns  deles  que  homenageiam  tais  mulheres:  em 
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Texto 7
 mulheres mocambeiras(...). Em alguns grandes quilombos aparecem 
indícios  de  lideranças  femininas(...)Há  indicações  de  que  Acotirene  e 
Aqualtune foram mulheres que exerceram influência no célebre quilombo 
dos Palmares, em Alagoas. Encontram-se ainda alguns inscritos sobre uma 
rainha, não se sabe se africana ou brasileira, de nome Teresa, que teria sido 
a líder do quilombo de Quariterê, no Mato Grosso.Diz-se que após chefiar a 
fuga de um grupo de negros e índios, instalou-se próximo a Cuibá, não muito 
longe da fronteira com a atual Bolívia. Durante duas décadas, Teresa impôs 
tal organização a Quariterê, que o quilombo sobreviveu por duas décadas, 
até  1770.  Contava  com um parlamento,  um conselheiro  da  rainha e  um 
sistema de defesa (...) (SCHUMAHER e BRAZIL. 2007 p.82).



Alagoas, está localizada a comunidade de Serra das Morenas; na Bahia, as 

de  Lagoa Negra,  Lagoa Duas Irmãs e  Paramirin das Crioulas:  em Minas 

Gerais, a Buriti do Chega Nega; no Pará a da Mãe -Aié, Narcisa e Tomásia; 

no  Rio  de  Janeiro  a  de  Maria  Conga e  em Sergipe,  a  de  Maria  Preta. 

(SCHUMAHER e BRAZIL,2007).  Essas são apenas algumas das inúmeras 

referências femininas feitas em memória às guerreiras negras que lutaram 

pela sua liberdade e de seus. 

Pensando, nessas mulheres e sabendo que os chamados grandes●  

“fatos  históricos”  e  “heróis  nacionais”,  mesmo  muitos  anos 

depois  dos  acontecimentos  ou  morte  desses  heróis  eles  foram 

retratado artisticamente; represente as heroínas negras através 

de desenhos ou pinturas.

Mulheres que rodaram a “baiana” pela liberdade

As mulheres negras africanas ou crioulas eram habilidosas, em se 

tratando do “jeitinho” como estas se organizavam buscando formas de 

resistência, divulgando idéias para rebeliões e fugas. Nos textos 8 e 9 logo 

abaixo,você  encontrará  nomes  de  mulheres  que  tiveram  participação 

importante  nas  articulações  de  movimentos  em  prol  da  liberdade, 

certificando-se que participaram ativamente de movimentos de luta pelas 

injustiças sofridas numa sociedade escravista.
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Texto 8
 (...) em 1814, em Salvador, uma cativa de nome Francisca participou ativamente 
de um levante com seu companheiro, Francisco Cidade, também escravo, líder 
do movimento. O casal arrecadava dinheiro para a luta, instigavam a população, 
distribuindo  pequenas  tiras  de  papel,  nas  quais  se  autodenominavam  em 
caracteres arábicos,  rei  e rainha da conspiração.  Disfarçavam o recrutamento 
justificando  suas  andanças  e  arrecadações,  diziam  que  era  para  custear 
batuques e danças. Entretanto, as verdadeiras finalidades chegaram aos ouvidos 
das  autoridades,  que imediatamente prenderam o casal.  Francisco  foi  banido 
para a África, quanto ao destino de Francisca ainda é desconhecido (SHUMAHER e 



Identifique nos textos 8 e 9 as formas de resistência utilizadas●  

pelas personagens. 

Como podemos perceber a participação feminina afro-descendente 

na  luta  pela  liberdade  foi  marcante  no  nosso  passado.  Diante  das 

diferentes formar de luta pela libertação e pressão internacional, durantes 

as primeiras  décadas do séc.  XIX,  os negros  e  negras escravizados no 

Brasil,  foram conquistando aos poucos a liberdade diante da criação de 

algumas leis como: a Lei Eusébio de Queirós (1850); a Lei do Ventre Livre 

(1871) e a Lei do Sexagenário (1885). Essas leis conferiram o direito dos 

escravos reivindicarem sua liberdade. Muitas vezes, mesmo com pouco 

conhecimento  das  leis,  homens  e  mulheres  cativos  lutaram  por  seus 

direitos. Um exemplo de luta em tribunais por seus direitos foi:

  “Generosa,  uma  mulher  de  nação  libolo,(...) 
conhecida como Benvinda, recorreu a    lei de 7 de 
novembro de 1831.(...)dias depois de sua chegada ao 
Brasil,  foi  abandonada por seu “senhor”,  (...)doente, 
com bexiga. (..) socorrida por Jaime Ferrão, que cuidou 
de  seus  ferimentos  e  ensinou-lhe  o  português. 
Permaneceria vivendo com ele, até ouvi-lo dizer que 
tinha  de  “vendê-la”  porque  precisava  de  dinheiro. 
Generosa foi  julgada livre em 1842, porque não era 
cativa por lei.” (SHUMAHER e BRAZIL, 2007,p.100).

Generosa  assim  com  muitas  outras  mulheres  e  homens  negros 

lutaram nos tribunais, uma luta entre escravizadas e exploradores onde o 

preço da alforria era negociado. Estavam envolvidas manipulações acerca 

das qualidades dos cativos, no momento do julgamento. Bem como, eram 
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Texto 9

 (...).Maria Felipa de Oliveira, marisqueira, possível descendente de sudaneses, 
moradora da ilha de Itaparica, em 1823, liderou quatro dezenas de mulheres, 
conhecidas como “vedetas”, homens e índios na queima de quarenta e duas 
embarcações de guerra portuguesas, prontas para atacar e dominar Salvador. 
Morta em 1873 seu nome foi negligenciado pelos livros didáticos, mas essa 
heroína negra permanece viva na memória dos moradores da ilha de Itaparica, 
esta heroína negra da independência da Bahia permanece viva como símbolo 
de bravura e coragem (2007 p.94). (...) “Adelina...  filha e cativa do mesmo 
explorador, a charuteira, como era conhecida (...) enquanto vendia charutos 
nas ruas de São Luis do Maranhão,  conheceu estudantes abolicionistas (...) 
passou a colaborar  permanentemente, auxiliando na fuga de escravos.  Sua 
posição de vendedora ambulante facilitava contatos sem despertar suspeitas”.



ressignicados  valores,  que  estavam  diluídos  na  sociedade  no  período 

recortado para estudo.

Dessa forma enquanto as cativas e seus apadrinhados tentavam 

abaixar  o  valor  da  carta  de  alforria  os  exploradores,  em contrapartida 

supervalorizavam as cativas, colocando todas as suas qualidades.

A partir de 1871, a população negra começou a criar associações 

com o objetivo de arrecadar fundos para a libertação dos escravizados. 

Muitas cativas, com as somas arregimentadas, compravam sua liberdade 

e,  em alguns casos,  alcançavam prosperidade econômica.  A população 

escravizada  se  tornou  o  primeiro  grupo  de  poupadores  da  história  do 

Brasil. As primeiras contas de poupanças foram abertas por quitandeiras, 

ganhadeiras e cativas ainda no séc. XIX.

A  assinatura  da  Lei  Áurea  (13  de  maio  de  1888),  simbolizou  o 

término  da  escravidão  no  Brasil,  entretanto  homens  e  mulheres 

descendentes de escravizados, continuariam marginalizados. Os jornais da 

época noticiavam ,  “espalhados  por  cortiços,  vilas,  casas  de pensão e 

demais habitações populares”, engrossavam agora as fileiras das “classes  

perigosas”, representando uma ameaça para o desenvolvimento do Brasil.

Hoje ainda, os afro-descendentes, na maioria das vezes encontram 

dificuldades  de  acesso  á  escola  e  a  mobilidade  social.  O  preconceito 

contra  os  negros  foi  enraizado,  pela  ausência  de  políticas  públicas, 

voltadas para as necessidades básicas.

Inspiradas  em  muitas  mulheres  escravizadas,  que  na  luta  pela 

liberdade  inventaram,  recriaram  e  experimentaram  em  afazeres 

cotidianos, nas ruas, matas, senzalas, casa-grande e tribunais diferentes 

maneiras  de  sentir  e  imprimir  o  sentido  da  palavra  liberdade,  as 

populações afros-descendentes mantém viva a tradição de lutar de seus 

antepassados. Procurando dessa forma superar a discriminação racial e 
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1-Pensando  nos  inúmeros problemas  sociais  que  os  brasileiros 
considerados de classes “subalternas” enfrentam e inspirados nos exemplos 
acima de luta, escreva um texto falando sobre o assunto.
2-Utilizando  as  expressões,  “movimento  negro”;  “cotas  para  afro-
descendentes,  índios  e  alunos  de  escolas  públicas”;  “comunidades 
remanescentes quilombolas”; “discriminação”; “exclusão de gênero e 
de raça”, escreva um texto abordando essas questões.
3-  Pesquise  em  jornais  e  revistas  imagens  de  mulheres  negras  que 
conseguiram ascensão social, através do esporte, música, arte ou outro 
tipo de profissão.  Com essas imagens crie um mural  para expor  em sua 



revertendo situações de desvantagens em relação aos brancos, suas lutas 

estão estampadas através de inúmeros movimentos negros. 

“Mães de santo”, um sacerdócio de luta por uma sociedade 

mais justa

Desde  o  início  da  colonização,  apesar  de  enfrentarem 

perseguições,  as sacerdotisas negras e suas comunidades conseguiram 

resistir e preservar suas crenças e ritos. Eram devotas e autênticas, fiéis 

herdeiras  de  crenças  e  ritos  ancestrais,  oriundas  de  diversos  grupos 

étnicos do continente africano. No Brasil ocuparam importantes posições 

hierárquicas,  em seus  espaços  religiosos  cultivaram e  espalharam sua 

cultura de raiz africana.

 Elas são as chamadas mães-de-santo, que há muito tempo através 

de  seu  sacerdócio,  lutam  pelas  gerações  futuras,  por  uma  sociedade 

melhor para viver. Em seus terreiros, casas e templos, não discriminam, 

raça,  gênero,  ideologia,  credo ou classe social,  mantêm a memória  de 

seus  ancestrais,  marcando  perpetuação  de  algumas  manifestações 

culturais coletivas inconfundíveis de brasilidade. 

Pensando, nas inúmeras mulheres de origem afro-descendente que 

permanecem  no  anonimato  histórico  e  na  possibilidade  de  muitas 

continuarem esquecidas pela história, cabe a nós lembrarmos o quanto 

elas as “Marias” de benguela, as “Benvindas” de nagô e outras tantas 

foram e  são  importantes  enquanto  grupos  sociais.  Elas  são  as  nossas 

“Candaces”. Através da história e da mitologia os carnavalescos Renato 

Lage e Marcia Lavia, homenagearam as nossas “Candaces”, narrando suas 

bravuras no passado, sendo imortalizadas pela história por seu espírito de 

luta.  Elas  viviam ao sul  do  Egito,  banhado pelo  rio  Nilo,  onde havia  o 
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Texto 10
Os angolas e congos tornaram-se os principais representantes das diversas 
ramificações  desses  povos,  os  quais  trouxeram  o  culto  aos  Nkises  e 
embasaram o  surgimento  do  candomblé  caboclo.Os  povos  fons  e  iorubas, 
denominados sudaneses, conhecidos no Brasil como jejes e nagôs. Os jejes, 
provenientes sobretudo do reino de Daomé, Costa da Mina, trouxeram cultos 
aos  Voduns.  Os  nagôs,  herdeiros  de  uma  das  civilizações  mais  antigas  e 
avançadas  da  África,  trouxeram  o  culto  aos  Orixás.(...)assimilaram 
terminologias distintas para designar suas práticas ritualísticas, sendo as mais 
conhecidas:  Babaçue,  no  Pará;  tambor  de  Minas,  no  Maranhão:Xangô,  em 
Pernambuco e Alagoas; Candomblé, na Bahia: Macumba no Rio de Janeiro e 



Império  Meroe,  governado  por  uma  dinastia  de  soberanas  negras  que 

exerciam  o  poder  civil  e  militar.  Imortalizadas  pela  história  como 

Candaces, estas bravas guerreiras nasceram sob o signo da coragem para 

ocupar  posição de poder  e  prestígio.  Numa forma de conexão com as 

tradições  matriarcais  da  África,  reinavam  sobre  seu  povo  por  direito 

próprio, e não da qualidade de esposas.

Séculos antes de Cristo viviam o apogeu de uma era de esplendor e 

fartura, abençoadas pelo grande rio e impulsionadas pelo comércio com o 

Oriente Médio. A localização do império permitia um intenso intercâmbio 

com outros povos – hebreus, assírios, persas, gregos, e indianos. Em suas 

terras,  ricas  em  ferro  e  metais  preciosos,  ergueram-se  pirâmides  e 

fortalezas. 

Foram as descentes das guerreiras “Candaces”, irmãs de cor, de 

alma, de origem, de coragem, que desde o início da colonização do Brasil, 

arrancadas da África para serem escravizadas, é que contribuíram para a 

formação do povo brasileiro e de sua identidade cultural. Continuam ainda 

hoje  lutando  por  uma  sociedade  mais  justa,  que  as  reconheça  como 

igualdade perante homens e mulheres, sem distinção de cor, credo, raça e 

sexo.  

Vamos  redescobrir  nossas  “Candaces”  negras  que  se●  

destacaram  na  nossa  história,  escrevendo  um  pequeno  texto 

biográfico sobre algumas delas.

Pesquise a letra do Samba Enredo do Salgueiro “Candaces, em●  

sala de aula vamos fazer a interpretação .
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