


Gente das ÁGuas

Agnes Mariano

julho de 2009



3infoeditoraplus.org

Para Zeni e Mari. 

http://www.editoraplus.org


4infoeditoraplus.org

Sumário

 Apresentação ................................................................................. 7

 E todo caminho deu no mar .......................................................... 15

Começo da ocupação .................................................................. 23

Salvador ..................................................................................... 30

De volta à praia .......................................................................... 36

Paraísos do norte ....................................................................... 44

 Perfil: Com asas nos pés ................................................................ 52

 Filhos do mar ................................................................................ 57

Xaréus e baleias ......................................................................... 64

Saudades .................................................................................... 73

http://www.editoraplus.org


5infoeditoraplus.org

Heróis e vilões ............................................................................ 81

Perspectivas ............................................................................... 90

 Itapagipanos ................................................................................. 98

Uma outra cidade....................................................................... 104

Terra sagrada ............................................................................. 111

Vida de balneário ....................................................................... 119

Esperança .................................................................................. 127

 Perfil: Contadora de histórias ........................................................ 134

 Ensinando a viver .......................................................................... 140

 Águas que curam ........................................................................... 152

A cura ........................................................................................ 159

Romeiros e milagres .................................................................. 166

Ilha mística ................................................................................ 173

http://www.editoraplus.org


6infoeditoraplus.org

Fim de um sonho, começo de outros .......................................... 181

 Depoimentos ................................................................................. 188

 Bibliografia .................................................................................... 195

 Agradecimentos ............................................................................ 200

 Sobre esse livro ............................................................................. 202

http://www.editoraplus.org


7infoeditoraplus.org

ApreSentAção

muitA preSSA, muita objetividade e uma inevitável superficialidade são inerentes ao 

jornalismo. Certo? Não necessariamente. Em 2000, um jornal baiano (médio, para pa-

drões locais, e pequeno, para padrões nacionais) teve a coragem de apostar na grande 

reportagem, nas reportagens especiais e perfis, tipos de textos tão celebrados em livros 

sobre jornalismo quanto raros nas páginas dos jornais. Sem poder desvencilhar-se dos 

limites editorias de um veículo cujo dono era ninguém menos que o político Antonio 

Carlos Magalhães, o diretor de redação do Correio da Bahia, Demóstenes Teixeira, e 

a editora Ana Paula Ramos escolheram o caminho possível: reportagens históricas. E 

deu certo.

Ao longo dos oito anos em que foi publicado nas edições de domingo, o Caderno 

Correio Repórter ajudou a contar a história remota ou recente da Bahia. Isto porque 

os repórteres tinham pelo menos um mês para consultar livros, artigos, teses, ouvir 

especialistas e depoentes diversos, viajar e produzir os textos, com 20 a 25 laudas. 
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Menores, as reportagens especiais envolviam pelo menos uma semana de dedicação 

exclusiva. Já os perfis, ainda que pequenos, sempre assumiram como regra a liber-

dade. Aliás, liberdade inerente a esse tipo de texto. E foi assim que um caderno feito 

“no jornal de ACM”, por repórteres experientes e inexperientes ganhou o respeito dos 

leitores, dos acadêmicos e recebeu dezenas e dezenas de prêmios na Bahia e em outros 

estados. Algumas reportagens foram depois republicadas, em fascículos, com patrocí-

nio de uma universidade. E prosseguem sendo reproduzidas em sites de instituições 

diversas e utilizadas como material de pesquisa por estudantes e professores em cursi-

nhos, escolas, faculdades e universidades.

Durante três anos escrevi dezenas de textos para o Correio Repórter. Os que reuni 

neste livro foram produzidos entre 2001 e 2002. São quatro grandes reportagens, uma 

reportagem especial e dois perfis. Alguns foram propostos por mim. Outros foram so-

licitados pela chefia. Em comum, o fato de retratarem as delícias e dissabores da vida 

em regiões litorâneas. Foi um prazer e uma honra escrever cada um deles. Como a 

maioria das pessoas que vivem em uma cidade banhada pelo mar, sempre fui fascinada 

pela água, mas muito cedo também percebi o quão difícil e desoladora essa vida pode 
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ser, especialmente, para as populações menos abastadas, que vivem sob a pressão da 

especulação imobiliária, que busca enxotá-los para longe, a poluição que não para de 

se aproximar, as dificuldades que surgem nos tempos chuvosos, a desolação de estar 

em áreas distantes e com poucos recursos.

O primeiro texto fala da ocupação do litoral baiano, passando pelas aldeias indíge-

nas, aldeamentos jesuíticos, engenhos, vilas, chegando às cidades, momento recente 

em que fomos descobrindo o prazer de viver perto do mar, como me explicou o Mestre 

Calasans Neto, com muita simpatia. Em busca de um lugar onde a água domine a vida 

de todos, fui até o litoral norte. No município do Conde, estive em Barra do Itariri, 

Sítio do Conde e Siribinha. Especialmente neste último povoado, cercado pelo mar e o 

rio, encontrei narrativas impressionantes sobre o amor à terra natal e dificuldades de 

sobrevivência. Andando pelas ruas de areia de Siribinha, entre moquecas e entrevistas, 

alguém me apresentou ao jovem Adailton, o rapaz “que tem asas nos pés”. Percebi de 

imediato que, apesar da pouca idade, tinha ali uma boa história para um perfil.

Os pescadores são figuras intrigantes. Precisei de muita habilidade e paciência para 

lidar com a desconfiança quase agressiva de muitos deles e conseguir ouvir o que ti-

nham a dizer. Mas, superadas as barreiras iniciais, todas as entrevistas foram muito 
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ricas. Ouvi pescadores de várias faixas etárias ao longo de toda a orla de Salvador: 

Paripe, no Subúrbio Ferroviário, Ribeira, Comércio, Rio Vermelho, Pituba, Boca do 

Rio, Itapuã. Às vezes indo em busca de alguém em especial, às vezes contando com a 

sorte. Duas entrevistas inesquecíveis foram a do pescador Nando, um senhor idoso e 

muito gentil que encontrei costurando rede na praia da Pituba e a de Canapum, um 

antigo pescador de Itapuã, humorado e brincalhão, que me atendeu na varandinha da 

sua modesta casa, nas imediações da Avenida Dorival Caymmi, que ele, por sinal, co-

nheceu na juventude. Visitando a sala de ex-votos da Igreja do Bonfim, nas telas sobre 

naufrágios tive a confirmação dos riscos a que eles se submetem, especialmente por 

conta da precariedade de recursos com que a pescaria é praticada na Bahia, no passa-

do e até hoje. Um problema que, pelos depoimentos dos especialistas e representantes 

públicos, ainda está longe de ser solucionado.

Há tempos tentava pautar uma grande reportagem dedicada a um bairro de Salva-

dor. Finalmente consegui produzir esta sobre a Península de Itapagipe, o que foi uma 

alegria. Itapagipe, que fica localizada numa parte antiga de Salvador conhecida como 

Cidade Baixa, reúne bairros cheios de histórias, celebrações, cenários deslumbrantes, 

ruas pacatas e gente afetuosa. Ao mesmo tempo, como acontece em lugares em pro-

cesso de decadência, há pobreza, sujeira, barulho, violência. Portanto, uma síntese do 
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que há de melhor e pior em Salvador. Uma boa surpresa foi conhecer de perto alguns 

moradores que não esquecem da Península por nada e se engajam em várias iniciativas 

para tentar reverter o quadro atual. Seja quando permanecem morando por lá, seja 

quando se mudam para outros bairros. Como elemento central desse jeito “itapagipa-

no” de viver, bem compatível com a baianidade, encontrei nas falas, nos livros e nos 

lugares que visitei, a disposição para o convívio: nas praias, sorveterias, igrejas, festas, 

barracas, clubes esportivos, nas conversas com vizinhos. Parece que, apesar de tudo, 

na Península, tudo convida ao encontro.

Não consegui ainda escrever uma reportagem sobre Itapuã. Como singela home-

nagem, vai este perfil sobre Dona Francisquinha, uma senhora que sabia “todas as 

histórias do bairro”, como me disseram depois. Cheguei até ela por indicação de um 

amigo – Edivaldo Bolagi – que sabe tudo sobre o povo e a cultura da Bahia. Segundo 

ele, Dona Francisquinha certamente poderia me ajudar na reportagem que eu estava 

escrevendo (não lembro exatamente qual), talvez até com fotos. Fui vê-la com pouco 

tempo disponível, de olho no relógio, pensando na entrevista seguinte. Já estava a la-

mentar a visita, quando fui percebendo que a minha pauta era ela mesma, uma doce 

criatura, tão sábia, poética, a me falar de um tempo em que aquele lugar (onde eu 
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própria morei) era tão mais simples e tão mais feliz. Quando liguei um tempo depois 

para avisar sobre a publicação do perfil, soube que ela tinha falecido. Como das outras 

vezes em que isso aconteceu, entendi que a nossa conversa tinha sido um pouco como 

uma despedida.

A reportagem sobre a Vila Nair - que já foi dos arquitetos, dos hippies, das crian-

ças, dos artistas – foi uma daquelas que mexem com a gente. Na verdade, todas nos 

transformam, mas na Vila Nair cheguei a pensar: “Opa, quero uma dessas casinhas 

pra mim”. Aconchegante, animada, graciosa, a Vila me ajudou também a ver e a mos-

trar um outro lado da Boca do Rio, um bairro litorâneo que nos últimos anos ficou 

mais famoso pela violência do que pela sua beleza. Visitando a Vila, fica bem claro que 

qualquer lugar é apenas o que nós fazemos dele. Para finalizar, reproduzo aqui uma 

reportagem muito especial, sobre uma história intrigante e pouquíssimo conhecida. 

A pauta foi sugestão do publicitário Nelson Cadena, colunista do jornal que morou na 

Ilha de Itaparica nos anos 70. Lá, ouviu falar sobre um homem que tinha vivido por ali 

fazendo milagres com as águas de uma fonte. Ainda em Salvador, consegui localizar 

pessoas, marcar entrevistas e então segui para a ilha com o fotógrafo Edmar e o moto-

rista Batman. Tudo deu certo nessa reportagem. As entrevistas surgiam por todos os 

lados, coincidências, a sintonia com os colegas. Um colaborador fundamental foi Cos-
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me Lima, muito empenhado no resgate da história de Venceslau, que nos levou a quase 

todos os entrevistados. Como resultado, ficou a certeza de que as águas, sejam elas 

salgadas ou doces, são mesmo misteriosas e poderosas. Possivelmente, muito mais do 

que possamos supor.
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e todo cAminho deu no mAr

o Sol AindA nem Se levAntou e eleS já eStão de pé. Os homens, prontos para, 

novamente, arriscar suas vidas sobre as ondas. As mulheres, para enfiar suas coxas e 

braços em manguezais úmidos, escuros, movediços. Para quem sobrevive do mar, a 

vida é um treinamento marcial, onde se aprende diariamente a conviver com a solidão, 

dominar os medos, entregar-se ao desconhecido, reconhecer a própria insignificância 

e viver apenas com o essencial. Uma vida dura, cheia de esforços e privações, mas com 

duas grandes qualidades. A primeira, é a calmaria se instala na alma do praiano, que 

esquece a pressa, as angústias, fica em paz. A outra vantagem é que, não importa se é 

dia, noite, se chove, faz sol, se o céu está cinzento ou luminoso: a beleza está sempre lá, 

presente, enfeitiçando a todos.

De um lado, o coqueiral, do outro, um mar irrequieto, barulhento, sem fim. De vez 

em quando, um rio que deságua. É possível percorrer quilômetros sem encontrar ves-

tígios de ocupação humana, vendo apenas areia e espuma, que, de tão brancas, quando 
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se encontram, nos dão a sensação de caminhar sobre nuvens. Para conhecer a fundo o 

litoral da Bahia, é preciso ter nervos de aço, pois é grande o risco de ficar tão atordoado 

quanto os primeiros portugueses, de se desesperar com a solidão ou de não resistir à 

vontade de virar índio e permanecer ali para sempre. A história da ocupação das praias 

baianas demonstra: não foram poucos os que sucumbiram a esse encanto. Uma his-

tória com lances heroicos, cruéis e apaixonados. Uma longa disputa que perdura até 

hoje, pelo poder ou prazer de viver na beira do mar.

Os primeiros litorâneos foram os índios, como os vários povos tupi–guarani que ha-

bitam as praias do Brasil há séculos. Eles vieram dos Andes: alguns chegaram pelo sul 

e foram subindo, outros vieram pelo norte, explica a antropóloga e historiadora Maria 

Hilda Paraíso, da Universidade Federal da Bahia, especialista em história indígena. A 

vida na beira do mar era uma delícia: pescaria, coleta, pequenas plantações. Para se lo-

comover, usavam as pirogas, um modelo de canoa escavada em troncos que sobrevive 

até hoje. A rotina só era quebrada por alguma guerrinha tribal, sempre finalizada com 

a degustação de um prisioneiro. Uma honra para o vencedor e para quem era comido.

Em 1500, quando apareceram os primeiros visitantes de terras distantes, as coisas 

começaram a mudar. Nos primeiros anos, Portugal nem notificou a descoberta, pois 
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não estava bem certo se as novas terras não pertenciam à Espanha, conta Paraíso. A 

calmaria inicial foi quebrada mesmo com a doação das capitanias hereditárias, dan-

do a largada na colonização do Brasil, baseada na escravidão. As praias foram palco 

então de massacres inomináveis, mas também de tórridas histórias de amor e alguns 

encontros cordiais. Os índios foram as primeiras vítimas: assistiram a um desembar-

car sem fim de estranhos que trouxeram novos costumes, sujeira, doenças, progresso, 

destruição e violência. Como muitos morreram em batalhas, por causa das doenças ou 

fugiram, o jeito foi importar novos escravos, que vieram, pelo mar, da África.

Em Salvador, no começo, a praia não era o local mais cobiçado, pois o mar era a 

estrada, e, como acontece em todas as estradas, em suas margens sempre havia perigo. 

O maior surpresa que o mar trouxe à cidade foi há exatamente 378 anos. Em 09 de 

maio de 1624, surgiu no horizonte, ameaçadora, uma armada holandesa com 26 na-

vios. De imediato, não houve como resistir: a cidade foi dominada e a população fugiu 

para Abrantes, no litoral norte, onde os jesuítas tinham criado uma vila, substituindo 

a antiga aldeia indígena. Depois de um ano de ocupação, entretanto, os holandeses 

foram expulsos. A disputa por um pedacinho de terra no litoral foi assumindo novos 

feitios, mas ainda estava longe de terminar. A partir do século XIX, muitas praias que 

eram primordialmente habitadas por pequenas comunidades de pescadores começam 
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a receber visitantes, pois cresce o hábito do veraneio entre a elite. O que não significa 

que, anteriormente, a praia não fosse visitada – há notícias de um veraneio de Tomé de 

Souza em Itaparica e de passeios de Gregório de Mattos pela praia - a diferença é que ir 

à praia era como ir ao campo fazer um piquenique: em pequenos grupos e todos vesti-

dos. Com os veraneios, uma grande mudança aconteceu: assim como faziam os índios, 

começamos a nos despir. Para os índios de verdade, que tinham como último reduto o 

sul do estado, o século XIX significou o retorno à disputa pela terra. Uma batalha que 

dura até hoje, envolvendo fazendeiros e pataxós.

Quando o século XX se inicia, as praias baianas já tinham um número razoável de 

admiradores. Depois dos anos 50, a necessidade de expansão urbana aliada ao desen-

volvimento econômico deu início a uma corrida para o mar. Seja morando ou apenas 

de passagem, ir à praia tornou-se sinônimo de bom gosto, de bom viver. Banhar-se no 

mar, hábito antes restrito a doentes, tornou-se um ritual para milhares de pessoas. 

Em Salvador, a ocupação ocorreu nas duas direções: de um lado, ela foi desenfreada, 

fazendo estragos profundos na Península de Itapagipe e chegando ao Subúrbio. Na 
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direção oposta, atingiu principalmente Pituba e Boca do Rio e, depois, Itapuã. A área 

que restou ficou sendo terreno de engorda para os especuladores. Nos últimos anos, se 

descobriu que as praias podiam ter ainda um outro uso: ser o principal atrativo turís-

tico do estado.

Um dos últimos redutos que permaneceu preservado foi a área norte do estado, aci-

ma de Salvador, até a divisa com Sergipe. Apesar das indústrias - como a Tibrás, atual 

Millennium - dos esgotos, do lixo, do desmatamento, ainda é possível encontrar por 

lá locais onde se vive a essência do espírito praiano. Ocupada inicialmente por índios, 

depois por aldeamentos jesuíticos e vilas - que sobrevivem da pesca e agricultura -, a 

partir dos anos 70 foram surgindo os loteamentos e empreendimentos turísticos. Os 

primeiros 50 quilômetros, até a Praia do Forte, começaram a ser explorados mais cedo, 

com a Estrada do Coco, a aldeia hippie de Arembepe e o Polo Petroquímico de Camaça-

ri. Os outros 142 quilômetros até a divisa com Sergipe, muita gente só descobriu depois 

de inaugurada a rodovia Linha Verde, há poucos anos. Além da fartura e beleza, que 

atrai curiosos do mundo todo, outro aspecto que confere importância estratégica ao 

local são as suas importantes bacias hidrográficas. Para falar apenas dos grandes rios: 

Joanes, Jacuípe, Pojuca, Imbassaí, Sauípe, Subaúma, Itariri, Itapicuru.
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Um dos mais antigos municípios do litoral norte é o Conde, há 155 quilômetros de 

Salvador. Antes de ir para as praias, vale conhecer, por exemplo, a Vila do Conde, local 

do primeiro encontro entre homens brancos e tupinambás, em 1621, quando chega-

ram os jesuítas. No ponto mais alto fica a igreja e, na sua torre, está Nossa Senhora do 

Monte, que escolheu ficar ali para não perder o espetáculo. Depois, vale uma visita ao 

Conde, a sede do município, onde nos sábados acontece a grande feira, reunindo tudo 

o que foi pescado, plantado e produzido nas redondezas. Das várias histórias da cida-

de, uma das mais curiosas é a da passagem de Antonio Conselheiro e seus seguidores 

por lá, em 1887. Como conta Francisco Lins Sant´Ana no Jornal Participação, o perió-

dico mensal do Conde, o grupo parou para rezar na praça e lá foi alvo da zombaria das 

crianças, que pegaram as sandálias de Conselheiro e atiraram no alto de um grande ta-

marineiro. O beato disse então que o rio Itapicuru é que iria resgatar as suas sandálias. 

Profecia ou praga, a região enfrenta periodicamente enchentes severas. Depois disso, o 

visitante já pode seguir rumo às praias: Sítio do Conde, voltada para o turismo; Siribi-

nha, uma vila de pescadores ou a exuberante Barra do Itariri, cenário do filme “Tieta”, 

de Cacá Diegues.

Na ocupação da litoral baiano, de uma ponta a outra, um dos principais desafios atu-

ais é levar o progresso sem a exclusão dos seus habitantes originais e sem destruição 
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ambiental. A opção pelo turismo não tem sido bem sucedida nesse aspecto, gerando 

apenas subempregos para a comunidade litorânea, lixo e sujeira. Outro risco constante 

é a privatização de toda a nossa orla, que vem despertando o interesse de grandes gru-

pos econômicos, que compram grande fatias de terras onde implantam projetos vol-

tados para um público de elite, que em nada desenvolvem a região ou utilizam a área 

para monoculturas, facilitando o desenvolvimento de pragas, inviabilizando a coleta e 

prejudicando a biodiversidade. Já existem projetos atentos a esses problemas, como 

o “Vetor Norte”, da Fundação Onda Azul, que busca mobilizar comunidade e pode-

res públicos para repensar essa ocupação. A outra esperança que resta vem do sol, da 

areia, do mar, que quando nos toca, faz surgir algo de bom dentro de nós, pois, mesmo 

que apenas por instantes, quando estamos desnudos na praia, somos todos iguais, sem 

sobrenomes, pequenos e livres.
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começo dA ocupAção

Eles vieram andando, guiados apenas por uma profecia. Atravessaram florestas 

e rios acreditando que, num lugar além do sol nascente e depois de um grande rio, 

encontrariam Maíra, o Deus maior, o criador do universo. Não encontraram Maíra, 

mas descobriram um paraíso feito de sol, areia branca, águas mornas, peixes e frutos 

em abundância: o litoral do Brasil. Foi assim que, há muitos séculos, os índios tupi-

guaranis originários dos Andes começaram a se espalhar pela costa atlântica, conta a 

historiadora Maria Hilda Paraíso. Antes deles, outros índios já tinham estado aqui, 

mas foram os tupis que ocuparam toda a costa e que, um dia, assistiram à chegada dos 

primeiros europeus e, depois, dos africanos. A partir daí, essa estreita e comprida fai-

xa de terra banhada pelo mar se tornou o principal cenário das mais heroicas e cruéis 

histórias. O mar ficou sendo então, ao mesmo tempo, símbolo de alegria e sortilégios. 

Um paraíso para uns, um purgatório para outros.

Da matriz tupi, no litoral baiano viviam os tupinambás - do rio São Francisco ao rio 

de Contas - e os tupiniquins, na parte sul até o Espírito Santo. Agricultores, eles “plan-

tavam milho, vários tipos de batata, que é originária da América, cará, abacaxi, feijões 

e mandioca. Também viviam da caça, pesca, mariscos e frutas”, diz a professora. Para 
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erguer suas aldeias, preferiam locais próximos a rios e elevados “para ter visibilidade”, 

explica a historiadora, que também é antropóloga. A preocupação estratégica não era a 

à toa, pois esses grupos estavam sempre em guerra: “Viviam fazendo e refazendo suas 

alianças”.

Tecnologia para a vida no litoral não faltava aos tupis. Para pescar, usavam jereré, 

arco, flecha, rede angareira e anzol de espinha de peixe. Para transitar pelos rios e mar, 

tinham as pirogas – canoas escavadas em troncos – além de serem bons nadadores. 

“Os dois esportes mais populares eram as lutas dentro d’água e a peteca, uma invenção 

tupi”, lembra Paraíso, para quem o mais importante costume indígena que herdamos 

foi o hábito de tomar banhos. No mar ou nos rios que deságuam na orla, sempre era 

possível encontrar um índio nu, bronzeado e forte se deliciando com a água.

Colonos e jesuítas

A partir de 1500, entretanto, a festa acabou. De imediato, a chegada dos portugue-

ses não mudou muita coisa: em contatos amistosos, os índios ofereciam água, alimen-

tos e ganhavam bugigangas: “Portugal não via o que fazer aqui. Não havia sequer uma 
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autoridade reconhecida que se pudesse subjugar, era uma horda de pessoas andando 

pra lá e pra cá nus. O Brasil era só um ponto de repouso para as naus que iam para a 

Índia”. Em geral, o que interessava aos europeus era levar daqui pau-brasil e produtos 

exóticos, como aves e índios. Com autorização ou não, alguns portugueses foram se 

instalando no litoral, construindo alianças com os índios, inclusive através de casa-

mentos, pois vigorava entre eles o “cunhadaço”, a obrigação de dar apoio ao marido da 

irmã. O mais famoso entre todos esses pioneiros foi Diogo Álvares, o Caramuru, que 

naufragou no atual bairro do Rio Vermelho em 1510, desposou várias índias, estabe-

leceu uma povoação no Porto da Barra e tinha uma casa em Tatuapara, atual Praia do 

Forte, afirma a historiadora.

Se o começo foi ameno, não tardou a surgir a tempestade, quando, em 1534, o litoral 

brasileiro começou a ser loteado. Eram as capitanias hereditárias, que deflagraram 

uma nova fase nas relações. Entre os europeus, a postura passou a ser a de dominar, 

conquistar e escravizar: “As pessoas chegavam para se instalar, desmatar a terra, o que 

acabava com a coleta, provocava a fuga da caça. Houve uma deterioração violenta no 

padrão alimentar, a exploração do trabalho, violentação, castigos, novas regras de pro-

dução, onde os índios, além de derrubar e queimar a mata, eram obrigados a plantar e 
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colher, o que, entre eles, era trabalho das mulheres. Os prisioneiros eram desviados do 

ritual de antropofagia - razão de glória para o vencedor e de dignidade para o vencido - 

para o trabalho escravo. Um ultraje”, enumera a historiadora. O édem de Maíra estava 

com os dias contados.

O golpe de misericórdia veio com os religiosos da Companhia de Jesus, em 1549. 

Não porque fossem mais cruéis que os colonos portugueses, mas porque centraram 

seus esforços em alterar as crenças e costumes dos índios litorâneos. Segundo a histo-

riadora, “a ação jesuítica, voltada principalmente para eliminar a poligamia, a antro-

pofagia, as casas coletivas, a nudez, o paganismo e o nomadismo, funcionava como um 

aríete, demolindo as instituições fundamentais dos grupos”. Nessa mesma época, foi 

fundada a primeira cidade brasileira: Salvador. Antes dela, só existiam algumas vilas 

ao longo da costa, como São Vicente, São Jorge do Ilhéus, Porto Seguro e Olinda.

Os conflitos existiram desde o começo, como comprovou o primeiro donatário – 

Francisco Pereira Coutinho – que se desentendeu com os índios e foi devorado em Ita-

parica. Na década de 1540, também aconteceram várias revoltas e elas prosseguiram 

com a chegada dos jesuítas que construíram aldeamentos onde já existiam aldeias, er-

guendo escolas e igrejas. Em 1556, no governo de Duarte da Costa, houve uma revolta 
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que envolveu aldeias de Itapuã a Paripe, mas todas foram esmagadas. Uma das piores 

foi a de Ilhéus e Porto Seguro, “envolvendo os tupiniquins, que eram tidos como dó-

ceis. Nessa revolta houve um massacre dos índios conhecido como Batalha dos Nada-

dores, em que os sobreviventes fugiram nadando, mas foram perseguidos por canoas 

e mortos”. Para completar, “entre 1560 e 1563, duas grandes epidemias de varíola e sa-

rampo mataram 2/3 dos índios que viviam entre o Espírito Santo e a Paraíba. Eles não 

tinham anticorpos e não sabiam como se tratar - entravam no mar com febre alta - e 

morriam de fome por não poder caçar e pescar”, descreve ela.

Sobreviventes

E assim, em nossas belas praias, foi morrendo Pindorama e nascendo o Brasil. Mas 

um Brasil que, sendo mestiço, nunca apagou totalmente os seus índios. Depois de 

1560, a mão-de-obra nos engenhos passou cada vez mais a ser africana, a não ser nas 

capitanias do sul, por falta de recursos: “O primeiro donatário da capitania de Ilhéus 

faliu, o da capitania de Porto Seguro foi preso e o do Espírito Santo foi buscar dinheiro 

em Portugal e morreu”, conta a historiadora. Se tal situação manteve a escravização 

de índios, “até 1876 há referência ao comércio de crianças indígenas, os curucas”, ao 
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mesmo tempo preservou o sul do estado como o último refúgio para eles: “Até quase 

meados do século XIX, a ocupação permaneceu muito restrita ao litoral, não ultrapas-

sava uma légua e meia pra dentro”. Um dos motivos é que, para evitar contrabando do 

ouro descoberto em Minas Gerais, Portugal proibia a aberturas de estradas ligando o 

litoral às minas, assim, “os índios e a floresta serviam como muralhas naturais”.

Foi por essas e outras razões que a beleza do litoral sul do estado foi poupada por 

tanto tempo e que, até hoje, boa parte dos nativos daquela região tem nítida ascendên-

cia indígena. Como Miguel Gesy Lopes, bisneto de uma índia e nascido na paradisíaca 

Itacaré, em 1921. Morando há muitas décadas em Salvador, Gesy lembra com nitidez 

a vida da pequena comunidade de pescadores antes da luz, da água encanada e da 

estrada. O embarque das sacas de cacau já movimentava a região, mas a maioria da 

população vivia mesmo ao modo indígena, da pesca: “Os barcos saíam de madrugada 

para pegar os cações, melro, canapu, vermelho e lá tem o menor peixe do mundo, a 

manjuba, que de tão pequeno é vendido a litro e pescado em pano de aninhagem. A 

maioria acordava às 4h. Foi lá que aprendi a gostar de ver o nascer do sol. O povo de 

Itacaré é muito educado, não é culto, mas é instruído”, define ele, rindo com o seu 

olhar enigmático de índio tupi.
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SAlvAdor

Monstros, piratas, invasores, sereias, escravos, riqueza e dor. Nos primeiros tem-

pos, qualquer morador de Salvador sabia: o que de melhor e pior pudesse lhes acon-

tecer, viria pelo mar. As grandes transformações sempre começavam na praia, pois 

aquela imensidão azul e turbulenta era a única estrada conhecida. Deve ter sido por 

isso que a praia demorou tanto para ser considerada fonte de prazer, local para rela-

xamento e diversão. Quem duvida, precisa só dar uma olhada na cidade vista do mar e 

contar quantos fortes, com seus canhões voltados para o oceano, foram erguidos para 

proteger Salvador.

Foi na região da Barra, Graça, Vitória e Chame-chame que viveram Caramuru, sua 

esposa Catarina Paraguassu e que o primeiro donatário, Francisco Pereira Coutinho, 

ergueu a Vila do Pereira. Como se sabe, o donatário não teve sorte e acabou sendo de-

vorado por índios. Por isso, quando veio para cá estabelecer o governo geral e fundar 

a cidade do Salvador, em 1549, Tomé de Souza preferiu uma área mais protegida, ele-

vada e de difícil acesso: a Cidade Alta, de São Bento ao Carmo. Como explica o arqui-

teto e professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (Ufba) 
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Marcos Paraguassu, a parte baixa, a praia, que depois se transformou no Comércio, era 

uma faixa de terra muito estreita, que passou desde aquela época até o século XX por 

sucessivos aterros, sendo o último e mais importante deles feito para a construção do 

porto.

Também em 1549, aproveitando aldeias indígenas, os jesuítas começaram a criar 

aldeamentos, como conta a historiadora Maria Hilda Paraíso: Vila Velha, na Barra; São 

João, em Plataforma; do Simão, entre o Campo Grande e a Gamboa; Nossa Senhora do 

Rio Vermelho, no Morro do Conselho e muitas outras. Nesta última, inclusive, mesmo 

após uma revolta e fuga dos índios, “os jesuítas não deixaram o local, pois o considera-

vam aprazível para retiros, férias dos estudantes e repouso dos padres”. Era o veraneio 

dando seus primeiros passos na Bahia.

Com o seu passado turbulento, na Barra, foram erguidos não um, mas três fortes 

(Santa Maria, São Diogo e Santo Antônio da Barra, que também é um farol). Durante 

bom tempo o local foi também uma espécie de divisor de águas dos dois tipos de ocu-

pação do litoral da cidade: em direção a Itapuã, com pequenas aldeias de pescadores 

e armações de pesca; a parte antiga, mais habitada, com o centro, a administração e 

vários engenhos, que se estendiam Recôncavo adentro. De um lado, a natureza domi-
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nando, o mar bravio, a solidão. De outro, o homem tentando moldar a natureza às suas 

necessidades. Primeiro com mão-de-obra indígena e depois africana, foram surgindo 

os engenhos. Ainda no século XVI, Gabriel Soares construiu um engenho de açúcar 

com capela, casa grande e senzala na área urbana de Salvador, num local que depois 

ficou conhecido como Solar do Unhão. Em Itapagipe, Garcia D’Ávila tinha olarias e 

currais, em Água de Meninos havia um engenho. “No Subúrbio, tinha engenhos em 

Lobato, Periperi, Paripe”, cita Paraguassu.

“A praia era vista como lugar de marinheiro, prostituta, de se jogar sujeira. Lugar 

de monstros e tristezas”, explica o sociólogo Gey Espinheira a respeito do Brasil colo-

nial. De fato, a mar trouxe a eles muitas surpresas desagradáveis, como a do dia 8 de 

março de 1624, quando 26 navios holandeses chegaram à costa baiana, para invadir 

e dominar. Na madrugada do dia 9, mil homens desembarcaram na praia da Barra 

e atacaram o Forte de Santo Antônio, enquanto outros navios atacaram o centro da 

cidade e barcos portugueses. A população fugiu, indo para a aldeia do Espírito Santo, 

hoje Abrantes, no litoral norte, que se tornou o foco da resistência. Se passaram 12 

meses até que, pela inabilidade dos holandeses em fazer a cidade retomar a vida nor-

mal, pelas emboscadas dos brasileiros e reforços de Portugal e Espanha, eles acabaram 

sendo expulsos. Insistentes, em abril de 1638 tentaram novamente. Tendo a bordo o 
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Conde Maurício de Nassau, os holandeses desembarcaram “na enseada da Ribeira, 

defronte das capelas de São Brás e de Nossa Senhora da Escada”, mas dessa vez não 

conseguiram sequer entrar na cidade, conta Luis Henrique Dias Tavares, em “História 

da Bahia”: bloqueados em Itapagipe e em Santo Antônio Além do Carmo, acabaram 

desistindo e indo embora.

Banho salgado

Dando um salto no tempo, chegamos ao século XIX, quando as praias baianas viviam 

uma relativa calmaria. O comércio e transporte ainda dependiam bastante do mar, que 

vivia salpicado de saveiros indo e vindo; a pesca da baleia, bastante rentável, já tinha 

vivido seu ápice e estava em declínio e a cidade tinha crescido nas duas direções: na 

direção do Recôncavo, destacava-se a península de Itapagipe, e no sentido oposto, o 

bairro do Rio Vermelho. Entretanto, frequentar a praia ainda não era um hábito muito 

difundido, a não ser entre os pobres, principalmente os pescadores e familiares, como 

registrou em 1842 o vice-cônsul britânico na Bahia James Wetherell: “Os pretos, aqui, 

parecem nadar como se fossem anfíbios: pode (sic) ver nas praias grande número de 

crianças brincando e praticando natação entre eles, durante horas a fio”.
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Para a elite, a praia era um lugar para excursões e piqueniques esporádicos e o “ba-

nho salgado” era procurado principalmente para tratamentos de saúde, conta o an-

tropólogo Thales de Azevedo, em seu texto “Praia, espaço de socialidade”. Mas, aos 

poucos, o interesse pelo veraneio foi se espalhando, em parte copiando a Europa, onde 

era chic passar temporadas em estações de água, montanhas e balneários, em parte 

sob influência dos novos hábitos trazidos pela corte e família real. Veraneava-se em 

Itaparica, Rio Vermelho, Itapagipe, no Subúrbio. Aliás, é nessa época que começa a 

crescer a ocupação na Cidade Baixa, quando, no lugar dos engenhos, proliferam as 

fábricas, como a de Luis Tarquínio, na Boa Viagem e outras no Subúrbio. “A partir de 

1865, com o trem indo para o interior, começa mesmo a ocupação do Subúrbio. En-

torno das paradas do trem, surgem bairros”, explica o arquiteto Paraguassu. Se, antes, 

o contato de boa parte da população com o mar era apenas dando uma olhadinha, de 

longe, a partir daí, muita gente passou a procurar locais onde, pelo menos nas férias, 

pudesse chegar perto do mar.
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de voltA à prAiA

O visitante chega, mal tira a roupa e sai correndo desesperado para o mar, feito 

criança. O nativo, tranquilo, olha a cena, dá risada e resmunga: “Parece que nunca viu 

água”. Foi a partir dos anos 60 que essa cena começou a se tornar frequente no litoral 

baiano. Muita coisa tinha começado a mudar em Salvador e na Bahia a partir da déca-

da de 50, iniciando um crescimento urbano e populacional sem freios. Foi aí também 

que se deu, timidamente, a descoberta do potencial turístico das praias baianas, pois é 

de 1954 o primeiro Plano Diretor do Turismo no estado. Os baianos foram despertan-

do, então, para o fato de que tinham uma orla. E que orla…

O artista plástico Calasans Neto viu tudo acontecer. Íntimo do mar desde 1939, 

quando foi morar no Porto da Barra, ele conta como as coisas funcionavam até os anos 

50: “Só os jovens iam à praia, que só eram frequentadas durante a manhã, apenas pro 

banho de mar. Depois do meio dia, ficavam vazias. Entre a geração mais antiga, não 

existia o culto ao bronzeamento, achavam que o sol fazia mal. Tinha também aqueles 

que tiravam do mar o seu sustento, eram os trabalhadores do mar. Na sexta, o Porto da 

Barra se enchia de saveiros vindo do Recôncavo com produtos pra feira de sábado. Até 

os anos 50, só íamos até Amaralina. Daí em diante era pra veraneio”. Calasans lembra 
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ainda dos compridos maiôs “catalina”, considerados ousados e do cheiro do “dargeli”, 

o primeiro bronzeador. Além da Barra, suas paixões de garoto e adolescente eram o 

banho de mar no Unhão, “saltar de um guindaste que tinha na ponta”, os longos vera-

neios na Pituba e da vontade de rever Itapuã: “Foi na década de 40, num piquenique, 

que fui lá pela primeira vez. Fiquei deslumbrado, era tudo coqueiral”.

Na década de 60, a corrida começou. Áreas antes desertas começaram a ser lotea-

das ou invadidas. Pacatas comunidades de pescadores assistiam dia a dia à chegada 

de curiosos que vinham de passagem ou para ficar. O êxodo rural inundou Salvador 

de novos moradores que passam a se alojar em locais como o Subúrbio, Península 

do Joanes e de Itapagipe, regiões que passam por grandes transformações, sobretudo 

por conta de sucessivos e desastrosos aterros, explica o arquiteto Marcus Paraguassu. 

Além da ocupação humana, sempre acompanhada de lixo e esgoto, outro fator que 

abalou a região foram as indústrias: Chadler, Souza Cruz, fábricas de sapato, óleo, teci-

do, produtos químicos. Além do Centro Industrial de Aratu e da refinaria da Petrobras, 

que iam deixando marcas da sua presença na Baía de Todos os Santos, o desastre com-

pleto para a Cidade Baixa veio com a Companhia Química do Recôncavo, que sofreu 

um acidente na década de 70 e contaminou com mercúrio a Enseada dos Tainheiros, 

relembra o sociólogo Gey Espinheira.
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Rumo ao norte

Quem podia, é claro, começou a migrar rumo ao norte. Surgem os primeiros prédios 

na Pituba, invasões e loteamentos na Boca do Rio e quem tinha espírito aventureiro 

podia ir até Itapuã, pois Otávio Mangabeira já tinha feito a avenida que leva seu nome. 

Um desses novos ocupantes foi Calasans Neto que, nos anos 70, desconfortável com o 

que ele chama de “sufocamento urbano”, resolveu seguir o conselho da avó: “Ela dizia 

que você só deve morar perto de padaria, que é a concepção dela de fim de linha”. Ele 

então escolheu o fim de linha de Salvador: Itapuã. Ele e muita gente. Em Jaguaribe, 

três cooperativas de profissionais liberais conseguiram financiamento público e ergue-

rem os primeiros condomínios. Com a construção do Polo Petroquímico de Camaçari, 

também nos anos 70, surgem a Estrada do Coco e Villas do Atlântico: “Foi um dos 

bairros que surgiu para acomodar a classe média alta do Polo, assim como o Itaigara e 

o Caminho das Árvores”, explica Gey Espinheira. Tudo isso, mais a profissionalização 

do turismo com apoio do governo, passaram a dirigir todas as atenções, disputas e in-

vestimentos públicos e privados para a orla norte.
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“A orla foi historicamente base para a especulação de terras. Eram fazendas. Quase 

tudo era de Edmundo Visco, que mandava os homens dele num burro ir pegando o 

dinheiro de cada morador. A ocupação e valorização foi um processo cíclico, que co-

meçou com a construção da avenida, asfaltamento, iluminação, duplicação da avenida, 

implantação do Parque da Orla, Centro de Convenções. Um conjunto de investimentos 

públicos, mas ela continuou e continua na mão dos especuladores de terra”, explicam 

os arquitetos Marcos Paraguassu e Paulo Rocha, presidente do Instituto dos Arquite-

tos do Brasil/Bahia (IAB).

Foi aí também que muita gente começou a explorar e conhecer as praias acima da 

capital, de Camaçari até a divisa com Sergipe. Lá, a história não foi diferente da de Sal-

vador: índios e depois aldeamentos jesuíticos, em locais como Bom Jesus de Tatuapara 

(Praia do Forte), Santo Antonio de Rembé (Arembepe) e Espírito Santo (Abrantes). 

Chegaram colonos, aconteceram muitos conflitos - “os índios foram destruídos princi-

palmente por Garcia D’Ávila”, conta Espinheira – e assim foram surgindo os povoados 

e cidades, habitados por um povo mestiço, meio índio, negro e branco, sobrevivendo 

do gado, cana, pequenas roças de subsistência, fazendas de coco, piaçava e pesca. As 

coisas se mantiveram sem grandes mudanças até a segunda metade do século XX, 

quando o crescimento da capital, o Polo Petroquímico de Camaçari e o fluxo turístico 
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provocaram transformações nas áreas próximas: “Houve uma certa mudança de men-

talidade, ninguém mais queria trabalho rural, muitos passaram a ser caminhoneiros, 

se tornaram caseiros, lavadeiras ou cozinheiras para veranistas. As pessoas passaram 

a ter outras expectativas, mas não têm como realizá-las”, diz Espinheira.

Loteamentos de luxo ao lado de uma população pobre, privatização das praias, po-

luição industrial e doméstica, conglomerados turísticos que excluem a população na-

tiva, falta de infraestrutura para atender tanta gente: os problemas são incontáveis, 

mas a ocupação do litoral norte é um caminho sem volta. O desafio agora é gerir essa 

ocupação: “Verificamos três modelos: a ocupação concentrada, em Lauro de Freitas; a 

menos concentrada, em Camaçari e a dispersa, de Praia do Forte a Mangue Seco. Nos 

próximos 20 anos é provável que um milhão de pessoas estejam morando nessa área. 

Desde 2000 estamos estudando essas questões, produzimos um diagnóstico e uma 

proposta, que é a criação de um consórcio estabelecendo uma parceria entre todas as 

prefeituras do litoral norte para a implementação de ações que mobilizem a socieda-

de para repensar essa ocupação, encontrar novas atividades produtivas, criar planos 
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de adequação turística e educação ambiental”, conta o sociólogo Gey Espinheira, que 

integra a equipe do Projeto Vetor Norte, da Fundação Onda Azul, uma parceira entre 

Ministério do Meio ambiente, governo da Bahia e prefeituras dos municípios do litoral 

norte, firmada em 16 de abril de 2002.
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pArAíSoS do norte

A beleza é um dom maravilhoso, que alegra a alma, atrai, inspira, mas também pode 

ser um fardo, quando faz surgir desejos desesperados, violentos, que levam à destrui-

ção. Esse é o drama das lindas praias baianas: amadas por uns e cobiçadas por outros. 

Para entender o que o litoral baiano já foi e deixou de ser e para buscar inspiração para 

o futuro, nada melhor do que explorar locais que ainda mantém o espírito praiano. Um 

bom exemplo é o município do Conde, que fica a 155 quilômetros de Salvador. Lá, é 

possível distinguir vários tipos de ocupação: alguns vivem do turismo, outros da pesca 

ou plantações; há cabanas de palha, casas modestas e condomínios luxuosos. A relação 

entre os nativos e os novos ocupantes é sempre complexa, pois o progresso, quando 

chega, é excludente, não beneficia a todos.

Depois do Conde, é só seguir rumo às praias. A primeira é a de Sítio do Conde, a que 

possui maior infraestrutura turística e de onde se chega a Poças e Siribinha, à esquer-

da, ou a Barra do Itariri, à direita. Em Siribinha, o que mais impressiona é o povo e 

sua paixão sem limites pela terra onde vive. Em Barra do Itariri, quem nos emudece é 

a natureza, que não economiza em cores, cheiros e força, que nos faz sentir, com todos 

os poros, o prazer de estar vivo. Em Siribinha, tudo gira em torno do rio Itapicuru, 
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que ali deságua. Homens, mulheres e crianças passam os dias pescando. Em Itariri, 

muitos nativos venderam os lotes na beira da praia para os veranistas e recuaram. Mas 

reservaram um local privilegiado pelo menos para a hora do descanso eterno: o topo 

de uma colina de onde se vê mar, o rio e um coqueiral infinito. Exatamente como deve 

ser no paraíso.

SiribO acesso difícil poupou Siribinha. Como conta o pescador aposentado Natanael 

Santos, 65 anos, mais conhecido como Sinhozinho, poucas famílias moravam ali, so-

brevivendo da pesca no rio, no mar e do coco, sempre abundante. Para ir até a cidade 

do Conde, só havia um jeito: remar durante horas rio acima. Um percurso tão lento e 

difícil que muita gestante que tentou alcançar o posto de saúde, acabou parindo dentro 

da canoa, lembra Orita de Jesus, 66 anos, esposa de Sinhozinho. As paredes das casas 

eram de lama dura; o teto, de palha, e os colchões, de capim que dá na praia. Nos últi-

mos anos, as coisas foram mudando: foi aberta a linda estrada, que ora margeia a orla 

e ora invade o coqueiral. Veio a luz, o transporte, as casas foram sendo reformadas. Em 

março de 2002 chegou a água encanada.

Até hoje são basicamente duas fileiras de casas: quem está à esquerda, vive de cos-

tas para o rio e quem mora à direita, tem o mar como quintal, como Paizinho, de 72 
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anos, e Maria Creuza Caldeira, de 44 anos. Eles são de um tempo em que a praia era 

sinônimo de histórias de assombração, que aconteciam sempre à noite, onde bolas de 

fogo e luzes estranhas fizeram muita gente correr. Hoje, os mais jovens tiram de letra: 

se aventuram nas ondas, alguns até surfam, e fazem da praia o recanto oficial dos na-

moros que, garante Creuza, no seu tempo, era mesmo na porta de casa. Capaz de levar 

qualquer mortal ao céu com as suas moquecas regadas a molho de camarão, Creuza 

é conhecida como a melhor quituteira da região. Aliás, para quem não sabe, a famo-

sa quituteira Dadá também nasceu e foi criada no município do Conde. Assim como 

muitos outros moradores de Siribinha, Creuza teve o seu período de viagens: “Com 20 

anos fui aventurar a vida no Rio de Janeiro. Lá, trabalhei como garçonete e aprendi 

muito do que eu sei”, diz ela, que também morou em Salvador e quando achou que 

devia, voltou com marido e filhos para Siribinha, onde montaram um pequeno restau-

rante. Jonas Otaviano de Melo, 70 anos, pescador aposentado, daqueles que entrava 

no mar de jangada “e ia até onde a coragem deixava”, também viveu história similar: 

“Conheci Salvador, Aracaju, Rio de Janeiro e São Paulo, mas nunca achei lugar igual 

ao meu aqui”.

E para manter o seu paraíso à salvo – lá ainda se dorme de portas abertas – o povo 

de Siribinha teve que enfrentar outros desafios. Há anos atrás, um fazendeiro da área, 
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Alcides Andrade, apareceu dizendo que tinha arrendado tudo por ali, passou a dar 

ordens e a cobrar dinheiro dos moradores. A história se arrastou por anos. Um dia, 

desconfiado, Sinhozinho disse que não ia pagar. Foi ameaçado por capangas armados, 

mas não se intimidou, até que “um cumpadre meu descobriu que ele só tinha direito a 

mil metros. O terreno aqui é da Marinha. Aí o povo se revoltou e ninguém mais pagou”. 

Muita gente viaja. Dizem alguns que 80% dos moradores já esteve em São Paulo. Vão 

em busca de estudo e recursos para melhorar de vida, mas acabam voltando. O motivo, 

o jovem Néviton Caldeira, de 24 anos, explica: “Amo isso aqui, é um verdadeiro paraí-

so, não tem malandragem, não tem maldade”.

Verde e azul

O município do Conde já foi o maior produtor brasileiro de coco seco. A concorrên-

cia aumentou, o preço caiu, veio a crise. Hoje ainda é o maior da Bahia, explica a secre-

tária de Cultura do município, Celene de Castro. Indo para Barra do Itariri, tudo evoca 

esse fato: para onde quer que se olhe, o que não tem o azul do mar, é verde. As notícias 

mais remotas falam de Itariri como uma grande fazenda de coco, “da família Gomes”, 

explica Laécio dos Santos, de 45 anos, presidente da Associação dos Pescadores. Há 
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cerca de 35 anos, os Gomes começaram a lotear e vender a área, vieram os primeiros 

turistas e as terras foram mudando de dono: “Passaram para as empresas Toras Brasil, 

Operflora, depois Copener e Ferbase. De Baixio a Conde, os donos são todos de fora”. 

Mas o povo também começou a se movimentar e, com o apoio da igreja católica, surgi-

ram alguns assentamentos de sem terra.

Com menor biodiversidade do que o vizinho Itapicuru, o Rio Itariri sempre empur-

rou os pescadores para o oceano. O rio ficava sendo o porto seguro. Tão seguro que re-

cebia também pescadores de outros estados que, aproveitando a ausência de controle, 

aparecem por lá mesmo em época de defeso. “Mas agora não estamos à toa, temos a 

associação. Caso apareçam aqui, a gente pode chamar o CRA (atual Instituto do Meio 

Ambiente), a Conder”, diz Laécio. Para quem vive da pesca, a grande questão é reabrir 

a barra, o ponto onde o rio e o mar se encontram que, de um dia para o outro, ficou 

muito estreita, quase impedindo o trânsito dos barcos: “Foi uma mudança inesperada, 

feita pela natureza, agora estamos vendo se o prefeito nos ajuda a resolver isso”.

http://www.editoraplus.org


49infoeditoraplus.org

Incógnitas

Uma das grandes incógnitas em Itariri e em todo o litoral baiano é o turismo. Uma 

forma de ocupação que, em geral, apenas suga, exaure, extrai e, quando não resta mais 

nada, abandona. Sem preparo e capital, para os nativos, não há muitas opções além 

de ser garçom, faxineiro ou camareira. “Me chamaram pra trabalhar na pousada das 

7h da manhã às 10h da noite ganhando um salário mínimo. Não fui, era escravidão”, 

conta um jovem da região. O modelo dos resorts é ainda pior, pois nem a água de coco 

do lugar é aproveitada. Geralmente tudo, absolutamente tudo vem de fora. Só o que 

fica mesmo é o lixo e o esgoto, despejado onde antes só havia beleza. Mas há outros 

problemas, como a devastação de grandes áreas para o cultivo e a ação dos especula-

dores de terra. Os primeiros atingidos, é claro, são os moradores, como tem acontecido 

em Massarandupió, onde os moradores antigos estão sendo coagidos a deixar o local 

por seguranças contratados pelos novos “donos” da praia – empresários portugueses 

e brasileiros - que compraram cerca de dois mil hectares por uma bagatela. A descul-

pa para a privatização do espaço público pode até ser a preservação, como em várias 

praias elegantes da Estrada do Coco, onde o acesso não é permitido a todos.
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E assim, de uma ponta a outra do litoral da Bahia, prossegue a louca corrida por um 

lugar ao sol, envolvendo baianos, brasileiros e estrangeiros. Nesse percurso, muita coi-

sa boa e ruim vai acontecendo: lugares isolados vão tendo a chance de prosperar, tor-

nando a vida de seus habitantes menos sofrida, mas a ocupação intensa e desordenada 

traz consigo também a poluição, a destruição dos ecossistemas, o comprometimento 

dos recursos hídricos e abre espaço para a privatização da orla, onde quem tem maior 

poder econômico ocupa tudo e veda o acesso alheio. É por isso que, para muita gente 

que veio da beira do mar, hoje, a única opção é ter o mar dentro de si.
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perfil: com ASAS noS péS

com o Seu AndAr decidido e elegAnte, corpo esguio e sorriso encantador, se morasse 

numa grande capital, talvez Adailton dos Santos, de 20 anos, já estivesse nas passare-

las. Como nasceu em Siribinha, pequena comunidade de pescadores do litoral norte 

baiano, ele encontrou outra forma de expressar a sua leveza: as corridas. Era tudo 

brincadeira de menino. Corria para explorar a estrada recém construída, para sentir a 

força do vento marítimo e invadir o coqueiral. Os amigos, percebendo a sua rapidez in-

comum, começaram a inscrevê-lo em competições. Uma a uma, Adailton foi ganhando 

as provas e, assim, descobriu que, mesmo não sendo pássaro nem anjo, tinha nascido 

com o dom de voar.

Siribinha é um dos distritos de Conde, a 155 quilômetros de Salvador. A primeira 

praia do município é Barra do Itariri, onde deságua o rio do mesmo nome, depois vêm 

Sítio do Conde, Poças e, então, Siribinha. Lá, o grande Rio Itapicuru garante a sobre-

vivência da comunidade, cerca de 150 pessoas, através dos peixes e mariscos pescados 
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em suas águas e mangues. O rio sempre foi também a principal via de acesso aos povo-

ados e cidades vizinhas, até que, há cerca de 10 anos, inauguraram a estrada de barro 

e areia, ligando Siribinha e Poças aos outros distritos. Para Adailton, surgiu ali uma 

nova diversão. Além do futebol, das braçadas no rio e escorregadas nas dunas de areia, 

brincadeiras típicas da criançada de Siribinha, ele começou a correr.

“Com 13 anos participei da primeira corrida, de Sítio pro Conde”, explica o corredor 

que, descalço, venceu fácil os seis quilômetros entre as duas cidades. “Fiquei surpre-

so”, relembra. Depois veio mais uma corrida e nova vitória: “Aí já fiquei um pouco 

conhecido, me apontavam na rua”, confessa, com alegria e timidez. Em lugares como 

Siribinha, entretanto, o tempo passa devagar. A terceira corrida só veio quando Adail-

ton completou 16 anos: “Dessa vez ganhei uma bicicleta e um troféu”. Ficando famoso 

na região, conquistou admiradores que o ajudaram a progredir, lhe ensinando alguns 

exercícios para o aquecimento e o estimulando a treinar: “Corro todos os dias, na es-

trada, às 7h da manhã. Primeiro era descalço, agora uso tênis, pra evitar vidro”, narra 

o atleta. Novas corridas e vitórias aconteceram pelas redondezas, então, aos 19 anos, 

participou da primeira competição numa grande cidade: “Fui pra Salvador. Os caras lá 

são máquinas. Fiquei em segundo lugar na minha colocação”.
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O desempenho de Adailton que, sem treinador, técnicas ou equipamentos adequa-

dos, é capaz de correr seis quilômetros em 20 minutos, começou a despertar interesse. 

Surgiram convites para ir morar fora: “Um rapaz fez um teste comigo e gostou. Queria 

me levar, prometeu escola, médico, tudo”. Os pais, desconfiados e saudosos, não acei-

taram se despedir do caçula. Um dos sete irmãos, residente em São Paulo, teve então a 

ideia de inscrevê-lo na famosa São Silvestre, a corrida que mobiliza a grande metrópole 

no último dia do ano. Conhecer tudo aquilo - um mar de asfalto cercado de arranha-

céus - e ao mesmo tempo competir foi demais. Emoção tão grande, “tinha umas 13 mil 

pessoas”, e a diferença de temperatura e umidade abalaram o jovem siribiense. “Fui à 

lona, cansei. O clima lá é outro, muito diferente, conta ele, que não conseguiu comple-

tar os seis quilômetros da prova, apesar de estar acostumado a correr 10 diariamente. 

Desistir? Nem pensar. “Semana que vem vou correr de novo em Salvador”, informa o 

rapaz e acrescenta: há poucos dias ganhou uma moto como prêmio numa corrida em 

Sítio do Conde.

O grande sonho continua sendo, entretanto, voltar a São Paulo, onde, por sinal, vive 

muita gente de Siribinha. “Quero ir, trabalhar, correr, voltar e construir aqui. Siribinha 

é muito bom, calmo, ninguém briga”, garante ele, com a tranquilidade típica dos praia-

nos. Está confiante, pois já aprendeu que, para competir e vencer em outras cidades, é 
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preciso treinar mais e ter cuidados especiais para se acostumar com o clima. Enquanto 

isso, sem pressa, Adailton vai se alternando entre as peladas na praça com os amigos 

de infância, as remadas no rio, os mergulhos no mar e os namoros na praia, nas noites 

de lua. Com a sua elegância e fama, não faltam moças casadoiras que, entretanto, para 

fisgá-lo, vão precisar ter, como ele, asas nos pés.
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filhoS do mAr

nuncA houve profiSSão mAiS trágicA, nem mAiS belA. Dia após dia, eles se aventuram 

sobre o mais perigoso e profundo de todos os abismos, o fundo do mar, lutando para 

trazer à tona os peixes que matam a fome daqueles que ficaram em terra firme. Donos 

de um espírito insondável, não se abatem diante da violência de um temporal ou da 

morte de seus companheiros. Apenas engolem as lágrimas e o medo. Porque, para ser 

pescador, é preciso selar um pacto de vida e morte com o mar: eles desfrutam do pra-

zer de viver sob o sol e o vento, flutuando em frágeis barquinhos de madeira. Mas, em 

troca, precisam confiar suas vidas a essas águas misteriosas, mesmo sabendo que, um 

dia qualquer, sem avisar, o mar pode levá-los para sempre.

Quando começa o mês de outubro, os pescadores da Bahia respiram aliviados: aca-

bou setembro, o mais traiçoeiro dos meses. Época dos mais fortes temporais, que che-

gam de repente, após um dia de céu límpido. Um dos mais terríveis aconteceu em 29 

de setembro de 1905. Licídio Lopes, pescador, escritor, pintor de paredes e de telas, 
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deixou registrado que, naquele dia, todas as jangadas do Rio Vermelho foram pegas de 

surpresa em alto mar. O povo, aterrorizado, foi para a praia assistir à fúria das ondas e 

rezar. Milagrosamente, todos eles conseguiram se salvar, menos Olímpio, que, impru-

dentemente, tentou resgatar um peixe. Também aconteceu em setembro o temporal 

que não sai da memória do pescador Vicente Souza Filho, 88 anos, o “Vivi” de Itapuã: 

“Não sei se foi antes ou depois da guerra, mas lembro bem que foi 21 de setembro. O 

mar ficou de um jeito que eu nunca mais quero ver na minha vida. Nesse dia, morreu 

um rapaz daqui”.

Em setembro de 2001, o mar da Bahia novamente deu um susto em seus filhos. 

Durante a manhã, o dia 17 foi apenas mais um dia ensolarado e convidativo, mas, do 

final da tarde em diante, as coisas mudaram e um vento furioso começou a varrer a 

superfície do mar. Os barcos “Rio Vermelho” e “Quem tem fé em Deus não cai” foram 

surpreendidos pelo temporal às 23h e não conseguiram voltar para casa, deixando to-

dos temerosos. O dia seguinte foi dedicado a uma luta desigual entre os homens e a 

natureza. Apenas na Praia do Rio Vermelho, 12 embarcações foram destruídas e outras 

tantas avariadas. À tarde, entretanto, uma boa notícia: os pescadores desaparecidos 

conseguiram voltar para casa. Pelo menos dessa vez, o mar tinha poupado os seus fi-

lhos.
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A intimidade entre os pescadores e o mar é tão intensa que alguns acabam tomando 

de empréstimo o seu jeito: alguns se tornam serenos como as águas das enseadas, ou-

tros são intempestivos como as ondas ou disciplinados como as marés. Como em todas 

as profissões, entre os pescadores há heróis e vilões: para alguns, o mar é um aliado, 

para outros, ele é um inimigo diário, um deserto intransponível. Por isso, agridem as 

águas e os peixes com suas redes predatórias e bombas ilegais. Mas existem os pesca-

dores de alma, aqueles que visitam a praia como quem vai a um santuário, que falam 

dos peixes como quem fala de velhos amigos e que lembram sem pestanejar a primeira 

vez em que se depararam com uma mancha escura de poluição no seu território.

Antes dos portugueses chegarem por aqui, o mar fértil da Bahia já alimentava os 

índios, que usavam arcos, flechas, armadilhas, redes e até plantas para pegar os peixes. 

As duas formas antigas de pesca que entraram para a história foram a pesca do xaréu 

e a pesca da baleia. Os cardumes de xaréus eram pescados por gigantescas redes, que 

podiam chegar a 1,5 tonelada, manobradas por escravos. Os últimos locais que man-

tiveram a tradição foram as praias de Armação e Boca do Rio. A pesca da baleia preci-

sava de uma estrutura ainda maior: uma frota de barcos frágeis chamados baleeiras e 

locais preparados para desossar os mamíferos. Hoje em dia, apesar da experiência dos 

pescadores e da Bahia ser o estado com o maior litoral do país - 1.188 quilômetros de 
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costa -, a profissionalização da pesca ainda está longe. Na verdade, foi outro dia que 

os pescadores passaram a ser reconhecidos como categoria profissional e muitos deles 

ainda atuam sem qualquer licença, cadastro ou treinamento, afirma o presidente da 

Federação dos Pescadores da Bahia, José Carlos Rodrigues. Também não existe um 

único terminal pesqueiro onde eles possam desembarcar com segurança a sua produ-

ção.

São tantas as dificuldades que o único consolo dos pescadores é o privilégio de tra-

balhar no mais belo de todos os cenários. A vida deles é no mar e na areia. Na água, 

pescam em barcos que podem ser seus, de amigos ou patrões. Em terra, fazem repa-

ros nas embarcações, costuram as redes, preparam as cordas. Trabalhando em grupo, 

conversam, brincam, cantam e se ajudam, porque já aprenderam que a cooperação é a 

única forma de garantir a sobrevivência.

Nos últimos anos, algumas tentativas foram feitas para revigorar a pesca baiana, 

mas ainda há muito o que fazer. A Bahiapesca, ligada à Secretaria de Agricultura, Irri-

gação e Reforma Agrária da Bahia, reformou e reaparelhou algumas colônias de pesca-

dores. Com recursos federais, do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e do Fundo 

Constitucional do Nordeste (FNE), o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) implantou na 
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Bahia, entre 1996 e 1999, o financiamento para aquisição de embarcações. Mas as re-

gras criadas pelo banco, somadas ao misterioso atraso ou descumprimento na entrega 

dos barcos pelos estaleiros, desagradaram aos pescadores. Hoje, o BNB modificou as 

regras do financiamento e está fazendo um levantamento em todo o estado de quem 

não recebeu os barcos e qual o motivo, informa o coordenador do Protocolo de Pesca 

Marítima do BNB, Marcelo Guimarães Rego.

A mudança tecnológica básica é que hoje em dia a maioria das embarcações já pos-

sui algum “motorzinho”, mas o risco também aumentou. É preciso ir cada vez mais 

longe em busca do peixe, que se afasta da costa por causa da poluição. O resultado é 

que a Bahia precisa importar uma boa parte do que consome, muitas vezes comprando 

de outros estados um peixe que foi pescado no seu litoral. Segundo a Federação dos 

Pescadores, a importação chega a 80% do pescado consumido na Bahia. Para a Bahia-

pesca, a importação é menor, no máximo 40% do pescado. Com os estudos que tem 

feito no litoral baiano, a Bahiapesca acredita que o futuro poderá ser melhor. “Redire-

cionar a pesca para fora da plataforma continental é uma opção”, diz o biólogo George 

Olavo Mattos e Silva, membro do Programa Revizee - Avaliação do Potencial Susten-

tável de Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva, na área que vai de Salvador ao 

Cabo de São Tomé, no Rio de Janeiro, e professor da Universidade de Feira de Santana 
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(Uefs)1. Talvez não seja precipitado dizer que o futuro dos pescadores da Bahia já está 

selado: cada vez mais haverá uma dura seleção, onde apenas os que estiverem melhor 

preparados e assessorados conseguirão extrair um sustento digno do seu trabalho. Os 

outros vão mudar de profissão ou, então, teimosamente, continuarão pedindo esmolas 

ao mar.

1 - Membro do Subcomitê Regional da Costa Central (SCORE-Central) e representante titular da área de Estatística Pesqueira do 

Programa REVIZEE / Ministério do Meio Ambiente.
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XAréuS e bAleiAS

Um dia, o mar já dominou todo o planeta e lá nasceram as primeiras formas de vida. 

Na Bahia, o mar também foi o começo de tudo. Milhares de índios tupinambás viviam 

no litoral, onde a pesca era parte essencial das suas vidas. Um dia, transportados pelo 

mar, os portugueses chegaram e, na acolhedora baía, que batizaram como “De Todos 

os Santos”, fundaram uma cidade. O que não foi nenhuma descoberta genial, porque 

há milhares de anos várias espécies marinhas usavam a baía como um berçário: re-

fúgio, local para reprodução e perpetuação da vida. E foi em função desses e outros 

hábitos dos peixes, crustáceos e moluscos, que muitos dos bairros de Salvador foram 

nascendo.

Em Itapuã, a vida de muitas pessoas dependia da pesca da baleia. Na Boca do Rio, 

Armação e Amaralina, a pesca mais famosa era a do xaréu. No Rio Vermelho, pescava-

se de tudo e de todos os jeitos. A área da Gamboa também sempre foi um ponto tradi-

cional de pesca, frequentado desde épocas remotas. Na parte conhecida como Rampa 

do Mercado, navegantes, marinheiros e pescadores desembarcavam as suas cargas 
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preciosas. Na Cidade Baixa, a Enseada dos Tainheiros, que separa a Ribeira do Lobato, 

leva esse nome em homenagem aos antigos pescadores de tainha. E, ao longo de toda 

a costa do Subúrbio, os manguezais garantiram durante séculos a sobrevivência de 

muitas espécies, inclusive do homem.

Os primeiros habitantes do Rio Vermelho foram os tupinambás, espalhando-se pe-

las imediações da foz do Rio Camurugipe, que significa “rio dos robalos”. A partir de 

1504, os índios começaram a negociar com os franceses que apareciam por lá, passan-

do a chamar esse lugar de Mairiquig, que significa “aldeia dos franceses” ou “naufrágio 

dos franceses”. Nesse mesmo local chegou o náufrago Diogo Álvares Correia, depois 

conhecido como Caramuru, que se tornou amigo dos índios e desposou a filha do che-

fe. E foi também lá, no povoado da Mariquita e no lugarejo de Santa Anna do Rio Ver-

melho, que muitos escravos libertos reconstruíram as suas vidas, trabalhando como 

pescadores.

Em 1827, viviam em Santa Anna cerca de 900 negros livres, escreveu o cônsul britâ-

nico William Penell. A maioria deles não sabia ler nem escrever, eram casados, viviam 

em choupanas, tinham crianças com boa saúde e costumavam trabalhar em jangadas 

feitas com seis troncos de madeira “amarrados uns aos outros, sobre os quais são mon-
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tados dois mastros e uma cadeira. Três negros vão geralmente pescar pela manhã a 

uma distância considerável, e voltam à noite”, transcreveu Pierre Verger em seu livro 

“Fluxo e Refluxo”. Para ir à cidade, o único caminho era por Brotas, até que o Conde 

dos Arcos mandou fazer as estradas Rio Vermelho de Cima e Rio Vermelho de Baixo, 

atual Vasco da Gama, em 18Dificuldades não faltavam, nem imaginação para solucio-

ná-las. Quando vinham os grandes temporais, os pescadores recolhiam os barcos no 

rio, atravessando o atual Largo da Mariquita. A pescaria era bem mais farta - sardinha, 

xaréu, cavala, chicharro, carapeba, caranha, carapitanga, dois a três cações por semana 

-, “só começou a piorar quando veio a poluição da Tibrás (atual Millenium), a partir de 

1959”, explicam os pescadores Valdemar Sacramento e Eulírio Menezes, responsáveis 

pela Colônia de Pescadores do Rio Vermelho. Tanto que, nessa época, o problema era 

conservar o peixe. As três opções eram: enterrá-los na areia úmida; esperar o gelo che-

gar, “a fábrica ficava na Preguiça e meu tio Abelardo trazia numa carroça. Ou então, 

colocar os peixes no fundo do quintal, em cima da palha da bananeira verde. O sereno 

conservava os peixes, mas tinha que tomar conta a noite toda por causa dos gatos”, 

lembra Valdemar.
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Coreografia na praia

Seguindo na direção norte, chega-se às praias preferidas dos xaréus: Amaralina, Ar-

mação (Chega Nego) e Boca do Rio (Carimbamba). Até o século XIX, tudo era feito por 

escravos: a fabricação das cordas, redes e a pesca, explica o contra-almirante Antonio 

Alves Câmara, em seu livro “Pescas e Peixes da Bahia”, de 1911. Mesmo com o fim da 

escravidão, as coisas não melhoraram muito para os pescadores, contratados por seis 

meses por uma pequena quantia fixa: “Tinha uns 10 mergulhadores; 10 atadores, para 

costurar a rede; 10 homens do mar, pra sair na jangada e uns 15 mutucas, que puxa-

vam a rede. Depois da pesca, o dono da rede dava algum peixe e o dinheiro, de acordo 

com o grau da pessoa. O mutuca era quem trabalhava mais e ganhava menos”, conta o 

pescador Aurelino da Fonseca, 89 anos, o “Canapum”, que foi mestre de rede de xaréu.

Há quem diga que essa foi a maior pescaria com rede feita em toda a América do Sul. 

Com os seus 800 metros de rede, seus rituais e cânticos, a puxada podia envolver até 

100 pessoas. Mulheres e filhos, pescadores de outros cantos e curiosos vinham de toda 

parte. Houve um tempo em que havia até padre para benzer a rede antes da primeira 

puxada, em dezembro. Era preciso muita experiência para colocar a gigantesca rede 

no mar, onde permanecia até o dia seguinte, fixada por blocos de cimento. Quando 
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chegava a hora, os homens do mar tinham um código para avisar ao pessoal da terra: 

um aceno com o chapéu significava 500 peixes na rede. Cada novo aceno, mais cem 

peixes. Quando passava de mil, o sinal era com o remo. Começava, então, a parte mais 

dura e alegre: puxar a rede.

“Já veio vê / Já veio olhar / Já veio vê / Pra poder falar / ô Lambaê ê / Lambaê, lam-

baio”, cantarola Canapum, relembrando uma das cantigas dos puxadores. Cantando, 

eles tornavam o trabalho mais agradável e cadenciavam o movimento. Se alguém se 

cansava, largava a corda, dava um giro sobre o próprio corpo e retomava seu papel na 

coreografia coletiva. Quando a rede chegava na praia, era preciso ter cuidado com os 

cações e outros peixes grandes e, se viessem xaréus demais, era preciso deixar alguns 

escaparem, para não rasgarem tudo.

Quem ajudava a puxar tinha o seu quinhão. O resto era transportado para a cidade 

na “prancha, um bonde cortado no meio, especial pra transportar bagagem. O fim de 

linha era em Amaralina”, lembram Eulírio e Valdemar, pescadores do Rio Vermelho 

que não deixavam de prestigiar a puxada de dezembro, “depois que a gente vinha da 

festa da Conceição”. Aos poucos, a pesca do xaréu com as grandes redes acabou. “Ficou 

caro. Com essas coisas de INSS, aposentadoria, os donos das redes foram à falência. 

http://www.editoraplus.org


69infoeditoraplus.org

O pessoal foi se entendendo mais e exigindo os seus direitos. Antes, se alguém se aci-

dentava, ficava dependendo da boa vontade dos outros”, explica Galdino Bispo Teles, 

o “Sariga”, 70 anos, pescador da Boca do Rio e mecânico. Apesar da exploração e do 

suor, todos que participaram dessa pescaria fazem questão de sempre afirmar: “Era 

uma coisa muito bonita”.

Bravura e crueldade

Indo mais à frente, caminhando pela praia ou de barco, chegava-se até a vila de 

Itapuã, onde ficava o último “contrato” de Salvador, local para retalhar a carne das 

baleias. Acredita-se que os primeiros a pescar, ou melhor, a caçar baleias, foram os 

bascos, depois seguidos pelos holandeses e ingleses. A tradição foi iniciada na Bahia, 

em 1603, pelo biscainho Pedro de Urecha, explica o contra-almirante Câmara. Para 

vencer os mamíferos gigantescos, era preciso força, habilidade e uma dose de cruelda-

de. Como as fêmeas são extremamente devotadas aos filhos, eles eram o alvo preferido 

dos arpoadores, que assim atraíam as suas mães. Se a fêmea estivesse acompanhada, 

havia a chance de capturar o macho, que lutava para libertar a companheira.
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A pesca do xaréu só acontecia no verão e a da baleia, no inverno e primavera, de ju-

nho a dezembro, quando elas vêm do Polo Sul para procriar. As baleeiras eram barcos 

de 12 a 18 metros, velozes, tendo na tripulação muitos não pescadores. Arpoar a baleia 

era o momento mais importante e perigoso. Depois, o barco era arrastado durante ho-

ras, até que a baleia desistisse. Às vezes era preciso reunir vários barcos para rebocar 

uma baleia e aconteceram casos em que os homens perderam a batalha: “Uma vez, 

três lanchas submergiram com 30 homens”, diz o contra-almirante. Quando a baleia 

se cansava, “eles iam largando as lanças para matá-la. O mar ficava vermelho, era um 

espetáculo terrível”, conta Licídio Lopes, pescador, pintor e escritor, em seu livro “O 

Rio Vermelho e suas tradições”.

Começava, então, a luta para transportar o gigante até a praia. Vinham os homens 

com ferramentas, escadas, cortavam o toucinho e a carne, que as mulheres compra-

vam, lavavam com limão, temperavam, assavam e iam, a pé, vender na cidade, descre-

ve Licídio. O óleo era usado nas lamparinas, exportado e bebido. No século XX, essa 

pescaria deixou de ser rentável, algumas espécies foram ameaçadas de extinção e, em 
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1985, ela acabou sendo proibida em todo o mundo. Mas até hoje, como se nada tivesse 

acontecido, as baleias continuam vindo passear e procriar no litoral baiano. Talvez, 

como são tão sentimentais, venham aqui também para homenagear seus antepassa-

dos, cujos ossos ainda podem ser vistos na praia de Itapuã.
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SAudAdeS

O desafio que os pescadores lançam aos incrédulos é simples: experimente viver al-

guns anos perto do mar e descubra se, após isso, ainda pode viver sem ele. O pescador 

Fernando Manoel da Boa Morte, o Nando, 78 anos, até que tentou resistir ao feitiço: 

“Fui trabalhar como pedreiro, em 1937, mas tive que desistir. A gente que é da praia 

não se conforma de ficar longe daqui. Essa vida de ver o peixe, cair na água, se molhar, 

é muito boa”. Para os pescadores, entretanto, tem sido cada vez mais difícil viver perto 

do mar, tanto pela ocupação desordenada, que passou a jogar rios de esgoto doméstico 

e industrial nas praias, quanto pela especulação imobiliária que os afastou para longe.

A cidade cresceu, a população aumentou, veio o progresso e também a sujeira. No 

mar, os pesqueiros que sofreram maior impacto foram os da Baía de Todos os San-

tos, principalmente a partir dos anos 50, com a construção da Refinaria Landulpho 

Alves, da Petrobras, em Mataripe. No documento “Indicadores ambientais da Baía de 

Todos os Santos”, o Centro de Recursos Ambientais da Bahia (CRA) resume alguns 

dos rastros deixados no mar por um processo de industrialização que não media con-

sequências: a Companhia Química do Recôncavo (CQR) contaminou a Enseada dos 

Tainheiros com mercúrio e depois se transferiu para o Polo de Camaçari; as atividades 
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portuárias de carga e descarga de produtos químicos contaminaram a baía de Aratu 

com chumbo e cobre; vazamentos eventuais de petróleo e derivados em Mataripe e 

Candeias contaminaram as águas e destruíram quilômetros de manguezais; uma me-

talúrgica, desativada em 1993, contaminou o estuário do Rio Subaé com chumbo e 

cádmio. Na área norte, os pescadores se queixam principalmente dos efeitos da Tibrás, 

atual Millennium Inorganic Chemicals, instalada em Arembepe, uma das mais belas 

praias da Bahia. Tudo isso produziu um estrago significativo, dentro e fora da baía 

protegida por “todos os santos”.

Olhando hoje as avenidas da Pituba, um bairro de classe média alta, é difícil acredi-

tar que toda aquela área, um dia, já foi habitada por pescadores e suas famílias. O pes-

cador Nando não mora mais lá, mas ainda levanta de madrugada, todos os dias, para ir 

à praia onde nasceu. Sentado na areia, que já não é mais alva, bem ao lado da sua velha 

canoa, que não entra mais no mar, ele continua costurando a rede de pesca, com mãos 

hábeis. “Nasci na Rua Amazonas e me criei na praia. Naquele tempo, só tinha pescador 

aqui. Todo mundo também plantava e criava animais. Depois da guerra, começou a vir 
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os veranistas e aí lotearam tudo, desapropriaram, venderam. Foram todos embora”. 

Assim como aconteceu com os pescadores da Pituba, os do Rio Vermelho também 

foram tendo que migrar para mais longe. Os que tiveram sorte estão no Nordeste de 

Amaralina.

Em Itapuã, bairro mais distante, alguns deles conseguiram se manter até hoje próxi-

mos ao mar. Canapum ainda está bem ali no começo, perto do mercado de carnes, mas 

diz que já morou ainda mais perto da água: “No tempo de minha avó Lúcia, que era 

filha de um africano, a casa era na beira da praia”, acrescentando que a sua é “a maior 

família de Itapuã”. Com 89 anos, 12 filhos e 89 netos, ele deve saber o que diz. O pes-

cador Vivi, 88 anos, também conseguiu permanecer perto do mar, atrás da igrejinha. 

Filho de pescador, ele faz questão de mostrar que, desde 1928, já tinha a sua carteira 

de pescador profissional: “Sobrevivi da pesca e continuo vivendo dela, tive uns três 

saveiros e paguei o INSS. Nunca pensei em ter outra profissão”.

Aos poucos, as mudanças vieram. Para Nando, algumas coisas foram ficando mais 

fáceis: “Hoje pelo menos tem transporte, antes a gente tinha que ir andando até Ama-

ralina para pegar o bonde. Quando a maré estava seca, ia pela praia”. Para Canapum, 

andar era tão natural que quando tinha 18 anos foi até “Sergipe, andando 15 dias pela 
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praia, com uma mulher, fugido”, conta ele com um sorriso maroto. Lembra das serena-

tas com o veranista Dorival Caymmi, que também saía com eles nas pescarias: “A praia 

era limpíssima. Um lugar de liberdade, todo mundo descalço, sem camisa. Agora é que 

está aparecendo um bocado de moleques sem vergonha”.

Bacia de Todos os Santos

Quem assistiu à transformação provocada pelo lixo e sujeira que vem de longe, nun-

ca esquece. “O esgoto geral de Salvador começou ali na Rua Pará. Mudou tudo. A água 

nunca mais deu chicharro. Antes, não tinha um rio, daqui a Itapuã, que a gente não 

bebesse a água”, conta Nando. Apesar da poluição, ainda é possível de vez em quando, 

como aconteceu em novembro passado, deparar-se com um cardume de 200 xaréus, 

que fizeram a festa dos pescadores. O drama maior, em relação à poluição, está mesmo 

nas águas tranquilas da baía, que há até quem chame de “Bacia de Todos os Santos”.

As praias, manguezais, peixes e pescadores do Subúrbio são os mais atingidos. Se-

gundo Luis Cláudio Duarte, 26 anos, há duas décadas, o panorama era outro: “Meu pai 

criou os sete filhos com a pescaria aqui em Paripe. Ele botava a rede e, quando a maré 
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secava, pegava o peixe”. Morador de Paripe desde que nasceu, Paulo Favila confirma: 

“Antes era só colocar a rede na beira, dar uma volta com ela e já vinha carregada de 

camarão”. Depois de trabalhar alguns anos no comércio, Luis Cláudio resolveu seguir 

o mesmo caminho do pai, mas descobriu que o mar já não é mais o mesmo: “A água é 

tranquila, venho todos os dias, armo a rede e volto no outro dia pra pegar, mas é pouco 

peixe pra muita rede e tem essa sujeira toda. Eu remo uma hora e 30 minutos pra ir 

mais longe”.

Bem em frente às casas dos pescadores de Paripe, onde já existiu manguezal, foi 

construída há alguns anos uma pista para pouso de ultraleves, funcionando como um 

inoportuno quebra-mar. A obra, “que já foi embargada três vezes pela Capitania dos 

Portos, piorou de vez as coisas, porque represou aqui toda a água podre que vem com o 

esgoto da garagem de ônibus Boa Viagem e do Hospital Caribé, cheio de cateter boian-

do”, diz Favila. Num cenário que combina beleza, lixo e esgoto, não faltam doenças e 

problemas com os consumidores, que evitam os peixes do Subúrbio.
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Buscando soluções

Com os seus 320 quilômetros de praias, mais de 30 ilhas, recifes de corais sub-

mersos e outras maravilhas, a Baía de Todos os Santos está cada vez mais congestio-

nada. Em 1995, o CRA contou 44 indústrias potencialmente poluidoras, que, direta 

ou indiretamente, lançavam os seus efluentes nas águas da baía. Algumas estão nas 

suas margens, como a Dow Química S.A. e a refinaria Landulpho Alves, da Petrobras, 

outras contaminam as águas através das atividades portuárias, que servem às empre-

sas do Centro Industrial de Aratu e do Polo Petroquímico de Camaçari. Nessa região 

já ocorreram inúmeros acidentes envolvendo vazamentos de óleo ou gás natural, que 

invadem o mar e áreas de manguezal.

Soma-se a isso o esgoto de cidades situadas no entorno ou na foz de rios que desá-

guam na baía, como Salvador, Simões Filho, Candeias, Madre de Deus, São Francisco 

do Conde, Santo Amaro, Saubara, Cachoeira, Muritiba, São Félix, Maragogipe, Salinas 

das Margaridas, Itaparica, Vera Cruz, Jaguaripe e Nazaré das Farinhas. Na Enseada 

dos Tainheiros, além desses dois fatores - esgoto doméstico e industrial - juntou-se um 

terceiro: a implantação de palafitas, que destruiu os manguezais.
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Segundo um velho ditado, não há mal que não tenha solução. Inspirando-se nesse 

princípio, há vários projetos que estão buscando minimizar os problemas na Baía de 

Todos os Santos. Um deles parte do CRA, que vem negociando ações e prazos para a 

redução das cargas poluidoras dessas indústrias, que, em geral, foram implantadas 

antes da Legislação Ambiental. Outra esperança para todos os que vivem do mar é o 

Programa Bahia Azul, que pretende ampliar o esgotamento sanitário em Salvador e 

municípios do entorno da baía. “Eu estou esperando o Bahia Azul chegar aqui pra ver 

se melhora”, diz Paulo Favila, que não perde a esperança de rever a areia alva e mar 

limpo da sua infância.
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heróiS e vilõeS

Todo pescador é um caçador. Cada um escolhe as suas armas e alguns acham que 

podem decidir sozinhos também as regras da caçada. Muitos são éticos, outros prefe-

rem o caminho mais rápido, fácil e, muitas vezes, cruel. Em Salvador, também existem 

esses dois tipos de pescadores. Alguns levantam de madrugada, reúnem seus apetre-

chos e seguem para o mar. Na praia, assistem ao nascer do sol e iniciam um novo dia de 

trabalho, onde enfrentam as dificuldades sem temor. O outro tipo de pescador prefere 

sair de casa à noite e agir durante a madrugada. Ele também leva apetrechos de pesca, 

mas não os utiliza: é só um disfarce. Tudo o que precisa cabe numa lata de leite, com 

cimento ou pedra no fundo. Se ele for descoberto antes de usar a sua bomba, a técnica é 

simples: fecha a lata e a joga no fundo do mar, com uma pequenina boia presa à ponta, 

que vai lhe ajudar a recuperá-la depois.

Ou seja, o mar da Bahia é frequentado tanto por pescadores que se comportam como 

os grandes heróis, quanto por homens que nada ficam a dever aos mais famosos vilões. 

Aqueles que se deixam guiar pelo heroísmo, em geral, dispõem apenas dos mesmos 

equipamentos dos seus antepassados - redes, remos, experiência e fé. Mesmo assim, 

conseguem encontrar as áreas exatas que cada espécie costuma frequentar - os pes-
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queiros - se guiando pelas “marcas”, a combinação de dois pontos avistados simulta-

neamente em terra firme. O risco sempre presente lhes faz autônomos, independentes 

e, ainda assim, capazes de trabalhar em parceira de modo disciplinado. A vilania do 

outro tipo de pescador também é facilmente comprovada: com a bomba, eles matam 

e atordoam milhares de peixes e outros animais - mesmo que não tenham nenhum 

valor comercial - , rompem o ciclo reprodutivo, a cadeia alimentar e comprometem a 

sobrevivência da vida. As bombas também danificam o habitat dos peixes e crustáceos, 

destroem os recifes de corais e assombram os moradores das áreas próximas. Além do 

barulho, as explosões vêm danificando a estrutura de várias construções.

O heroísmo muitas vezes vem de família. Na década de 40, o soldado João Sátiro de 

Jesus foi convocado para uma guerra que não era sua. Fez o que considerava ser o seu 

dever e foi para a Itália. Lá, no campo de batalha, foi morto. Em Salvador, o seu filho 

que tinha apenas 7 anos de idade não pensou duas vezes e começou a aventurar-se 

pelo mar: “Pescava pra alimentar a família e pra minha própria sobrevivência”, conta 

Nelson dos Santos, o “Pai Velho”, 61 anos. João Sátiro certamente ficaria orgulhoso se 

visse quem o seu garoto se tornou: o líder da maior colônia de pescadores de Salvador, 

a de Itapuã.

http://www.editoraplus.org


83infoeditoraplus.org

Pai Velho não tem um minuto descanso: clientes, associados e pescadores solici-

tam a sua atenção o tempo todo. Itapuã é importante porque é um porto natural que 

comporta um bom número de embarcações, com segurança, por causa dos arrecifes. 

Antigamente tinha muito naufrágio, a única saída era ser profissional e pedir a Deus. 

“Muitos amigos meus se foram”, diz ele. Ser um bom pescador depende muito do ta-

lento e dedicação de cada um: “Quando é muito inteligente, pode aprender o básico em 

um ano. Quando não é, leva anos e anos”. De fato, são muitos os detalhes a aprender.

Sem parar de costurar e de dar orientações aos pescadores mais jovens da Pituba, 

Nando explica como é feita a pescaria: “A gente fica aqui, conversando, costurando, 

mas tá sempre atento, de olho no mar. Quando vê o peixe comendo, pinotando em 

cima da água, bota a canoa rápido e vai lá. Pode levar o dia inteiro esperando ou pegar 

logo cedo, com o dia amanhecendo”. Os peixes parecem todos seus amigos: “Peixe 

não come toda hora não, eles tem hora de passear, de descansar, uns só comem na 

vazante, outros na enchente”. Na Pituba, hoje em dia, só existe uma canoa que entra 

no mar para pescar, a de Bel. Os homens ficam na areia, esperando a oportunidade de 
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se revezarem na pescaria: “Tem o puxador da rede, o remador, o calozeiro e o dono da 

rede, que fica com 40%. O pescador inteligente ainda consegue viver direito. É raro o 

pescador de profissão que não tenha a casa e a família dele”, assegura o pescador Jorge 

Amorim, o “Azul”, de 57 anos.

Forte candidato a herói, o pescador Antonio Diogo de Sousa, o “Guru”, de apenas 18 

anos, foi iniciado nos segredos do mar na praia da Boca do Rio. “Hoje, já conheço os 

peixes todos, sei onde eles ficam, conheço todos esses caminhos aí pelo fundo do mar”. 

Com naturalidade, ele explica que trabalha num dos piores portos da orla de Salvador: 

“Aqui, o mar é sempre violento e com muita pedra. Tem que saber o caminho certo, 

como fazer, senão não consegue nem entrar”. Tanta habilidade, garante ele, provoca 

um efeito fulminante entre as mulheres: “Já arranjei algumas namoradas só por ser 

pescador”, diz Guru, que não se ilude com o sucesso e já está economizando dinheiro 

para comprar um barco próprio - “quero um a motor, de R$8 mil” - e está finalizando 

o terceiro ano do segundo grau, para ver se concilia a profissão de pescador com a fa-

culdade de biologia.
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Homens de fé

O fato de encarar com firmeza o próprio destino não significa que esses heróis do 

mar também não se sintam desamparados. Para muitos, como acontece com os maru-

jos de todos os portos, o companheiro inseparável é o álcool. Com o olhar pacificado 

por algumas doses de 51, o pescador Josias da Silva, o “Mongol”, filosofa: “A gente bebe 

pra passar o tempo, esquecer a vida, os problemas. Isso aqui é uma aventura. A pessoa 

sai e não sabe se volta”. Outros acreditam na própria experiência: “Para quem conhece, 

o mar não é perigoso. Quando ele está assim, brabo, é melhor ficar em terra e esperar”, 

ensina Nando. Mas, frente a um temporal ou uma situação qualquer que não podem 

controlar, boa parte deles acaba encontrando uma terceira fonte de paz: a fé.

O padroeiro dos puxadores de xaréu era São Francisco e o dos baleeiros, Santo An-

tonio. Senhora Santana sempre teve um lugar todo especial entre os pescadores do Rio 

Vermelho e foram os pescadores da Pituba que criaram a festa de Nossa Senhora da 

Luz. São Pedro e São José também são muito homenageados por eles. Uma compro-

vação da importância que esses homens dedicam ao sagrado está na sala dos ex-votos 

da Igreja do Bonfim. Lá, entre as telas pintadas pelos riscadores de milagres, uma boa 

quantidade é dedicada aos naufrágios. Se variam os santos católicos homenageados 
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pelos pescadores, a divindade africana que recebe as maiores atenções e pedidos é 

sempre a mesma: Yemanjá, a mãe de todos e dona do mar. Acontecem rituais para ela 

em vários bairros de Salvador, como Pedra Furada e Itapuã, mas é à praia de Santana, 

no Rio Vermelho, que milhares de baianos e turistas se dirigem, no dia dois de feve-

reiro. Seguindo a tradição que nasceu em 1924, primeiro se reverencia Oxum, a água 

doce, no Dique do Tororó, ainda durante a madrugada. Depois, são necessários deze-

nas de balaios para acomodar os presentes que foram trazidos: perfumes, espelhos, 

sabonetes, maquiagem, pentes, bijouterias e tudo mais que possa agradar uma mulher. 

No fim da tarde, os balaios carregados são levados de barco e entregues ao mar.

Realmente é preciso pedir licença e agradecer pela oportunidade de conviver com o 

mar. Um convívio que pode ensinar muito sobre a vida, dando paz de espírito e nervos 

de aço a quem segue à risca as suas lições. Depois de ser treinado pelo mar, um homem 

torna-se imune aos medos comuns, sabe que pode enfrentar grandes desafios, pois já 

não tem nenhuma dúvida sobre a sua própria pequenez. Mas as relações entre mestres 

e discípulos por vezes não terminam bem, principalmente quando o jovem aprendiz 

pensa que já sabe tudo e abandona o aprendizado antes da hora. Foi o que aconteceu 

com muitos que, arrogantemente, acreditaram ser mais fortes que Piratas modernos
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Os bombistas são os piratas do mar de Salvador, mas não estão sozinhos. Atuando 

principalmente nas águas da Baía de Todos os Santos, eles agora têm novos compa-

nheiros de infração: os lagosteiros, que chegam sempre fortemente armados, ignoram 

a presença dos outros pescadores e lançam suas gigantescas redes, impedindo os ou-

tros de trabalhar e fazendo um estrago considerável, pelo número de peixes mortos 

que deixam e danos que provocam ao assoalho marinho. No caso das bombas, trata-se 

de um infeliz recurso tecnológico, para tentar tornar a pescaria mais rápida e prática. 

É só estourar a bomba e depois coletar os peixes que ficam boiando. Nas praias da 

Cidade Baixa, o procedimento acontece até à luz do dia. Uma das consequências mais 

terríveis recai sobre eles mesmos, com as frequentes mutilações de membros provoca-

das pelas explosões.

Segundo os pescadores, o problema é grave e antigo porque conjuga uma série de 

fatores: há os bombistas de coração, orgulhosos do que fazem. São continuadores de 

uma tradição que seduz também pessoas influentes, que se tornam amantes do “espor-

te” e seus protetores. Um pescador que não quis se identificar dá exemplos: “Era crime 

inafiançável, passou a ser afiançável. Cada vez mais eles estão usando barcos velozes e 

teve o caso de um delegado da ilha que pegava mesmo os bombistas, punia, pra dar o 

exemplo. Em dois meses foi afastado”. Segundo os pescadores, também há muito “pei-
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xe graúdo” envolvido com a pesca predatória da lagosta, usando uma rede de arrasto, 

que fica à espera, no fundo. Em vários lugares essa rede é proibida, pois quando ela é 

puxada, além das lagostas, traz junto peixes, tartarugas, corais, comprometendo a vida 

marinha.

Nas caçadas, cada escolhe as suas armas, mas as regras e leis, felizmente, são deci-

didas pela sociedade, que define limites para o egoísmo de alguns. Em abril deste ano, 

o Centro de Recursos Ambientais (CRA) passou a contar com duas lanchas para os 

trabalhos de repressão à pesca com bomba, efetivada por fiscais do órgão, acompanha-

dos de policiais militares da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA). 

Alguns bombistas foram detidos nos últimos meses, enquadrados no artigo 35, inciso 

II, da Lei 9.605/98, de Crimes Ambientais, que estabelece a pena de reclusão de um a 

cinco anos. Quem sabe se, daqui a alguns anos, se essas e outras medidas continuarem 

sendo tomadas, essa pouco inspirada tradição baiana só exista nos livros de história.
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perSpectivAS

Anacrônica. Esse é um bom adjetivo para caracterizar a pesca na Bahia. O que, entre-

tanto, não é de todo mal. Se a pescaria local tivesse se industrializado, provavelmente 

já não existiriam muitos cardumes. Mas, se as características do litoral baiano exigem 

que a exploração do pescado continue sendo feita em pequena escala, não é preciso 

que seja feita com precariedade. Os pescadores, homens corajosos que enfrentam o 

mar para sustentar a nossa paixão por moquecas, mariscadas, escaldados, grelhados e 

frituras, merecem ter a certeza de que vão poder retornar para casa depois do trabalho.

Há razões para acreditar que o futuro poderá ser melhor. Apesar de ser praticada há 

alguns séculos, a pesca no Brasil só começou a se estruturar muito recentemente. Na 

Bahia, então, isso aconteceu outro dia. Como as tentativas pioneiras sempre implicam 

em erros e acertos, alguns ganhos já foram conquistados e muitos outros podem estar 

por vir. Alguns dos principais pontos dizem respeito à organização e capacitação dos 

pescadores, aquisição de embarcações e equipamentos adequados, acesso a informa-

ções atualizadas e estrutura em terra para desembarque, beneficiamento e distribuição 

do pescado.
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O trabalho em parceria é uma tradição antiga entre os pescadores, que fazem todos 

os tipos de “arranjos”. Cada um ingressa com aquilo que tem: barco, rede, motor ou 

apenas força física. O presidente da Federação dos Pescadores do Estado da Bahia, 

José Carlos Rodrigues, fornece alguns dados: “Na Bahia, são cerca de cem mil pes-

cadores. Em Salvador, há cinco mil legalizados, mas o número real é maior, porque 

muitos atuam sem licença. Cerca de 90% trabalham com catraias, canoas e apenas 8% 

dispõem dos equipamentos adequados”.

Pescador há 30 anos, Nivaldo Santos, 54 anos, ainda não conseguiu comprar o pró-

prio barco. Após ter começado em Barra do Itariri, veio parar na Ribeira, onde trabalha 

até hoje, em barcos de terceiros, passando dias e dias em alto-mar: “Alguns pescadores 

daqui têm o próprio barco, uns poucos, 10%. O resto trabalha pros donos de barcos”. A 

grande esperança para a aquisição do barco próprio ou melhoria da embarcação veio 

com o financiamento do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), entre 1996 e 1999, mas 

nem tudo saiu como o esperado. Em Itapuã, chegaram os 23 barcos encomendados, 

com atraso, mas no Rio Vermelho, por exemplo, alguns só receberam, por enquanto, a 

cobrança do banco.
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Para que fosse concedido o financiamento, o BNB solicitou a criação de entidades 

paralelas às colônias, as “associações”, muitas vezes com não-pescadores. “Não temos 

responsabilidade sobre a entrega dos barcos, foi um acerto entre as associações e os es-

taleiros. Estamos tentando ser compreensivos, mas temos que salvaguardar o retorno 

de capitais”, justifica o coordenador do Protocolo de Pesca Marítima do BNB, Marcelo 

Guimarães Rego. Para o presidente da Federação dos Pescadores, o teto de R$14 mil 

foi um problema: “Às vezes dava para fazer o barco, mas não dava pro equipamento, 

só que o barco sozinho não gera produção”. Com essa experiência, que envolveu 490 

financiamentos na Bahia, sendo 50 deles em Salvador, o BNB reformulou os critérios: 

“Vimos que não adianta gerar financiamento sem ter sustentabilidade. É preciso que a 

proposta esteja inserida num projeto de geração de emprego e renda”. Ou seja, daqui 

para frente, só será financiado quem convencer o banco de que o investimento será 

produtivo.

O sistema de organização reconhecido pela Constituição são as colônias de pesca - 

em Salvador existem as de Itapuã, Rio Vermelho, Itapagipe, Ilha de Maré e Bom Jesus 

dos Passos, com suas respectivas capatazias -, ligadas às federações e à confederação 

nacional. “A escolha do dirigente da colônia é feita por eleição direta, para mandatos de 

http://www.editoraplus.org


93infoeditoraplus.org

dois a três anos”, explica Rodrigues. A licença para o exercício da atividade de pescador 

profissional era fornecida pelo Ibama e agora está a cargo do Ministério da Agricultura 

e Abastecimento. Apenas quem trabalha de forma legal pode obter os benefícios previ-

denciários, que muitos só lembram de procurar quando estão em fim de carreira.

Para homens desconfiados como os pescadores, não tem sido fácil lidar com a bu-

rocracia. “Muitos ficam achando que colônia é coisa de político e não querem se me-

ter”, conta o pescador Paulo Favila, que, apesar das resistências, conseguiu reunir 65 

assinaturas, entre pescadores de Paripe e Ilha de Maré, solicitando à Capitania dos 

Portos uma nova turma do curso de navegação, para que possam ter a carteirinha: “É 

um curso muito bom, mas estou esperando há seis meses e ainda não tive resposta”, 

conta Favila. Em Paripe, até hoje eles não têm um lugar para fazer a sede, que serviria 

também para trabalhos sociais.

Dor-de-cabeça

Com ou sem temporal, o desembarque do pescado é sempre uma dor-de-cabeça. Em 

Salvador, não existe um único terminal pesqueiro e a antiga Rampa do Mercado já não 
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pode mais ser usada pelos pescadores, que foram transferidos provisoriamente para 

a Ladeira da Preguiça. A área será reformada no próximo ano, mas dificilmente eles 

voltarão para lá. Segundo o presidente da Bahiapesca, Max Stern, estão sendo feitos 

estudos para a implantação, em Salvador e em Ilhéus, de terminais de pesca, inclusive 

para servir como ponto de apoio para barcos de maior porte. “Em Salvador, ele deve 

ficar na Ribeira”2.

O beneficiamento do peixe é outro assunto importante. Na Bahia, o consumo do 

peixe fresco, comprado muitas vezes na praia, é um hábito antigo. Quem vai aos super-

mercados, entretanto, depara-se com peixes beneficiados em Santa Catarina, Pernam-

buco e Ceará, pois, na Bahia, apenas no sul do estado há unidades de processamento, 

explica Stern. Em Salvador, por cansaço, brios ou falta de estrutura, quando voltam 

do mar, os pescadores não se dedicam à venda dos peixes, o que abre espaço para os 

peixeiros, que chegam a financiar a pescaria, em troca do controle total do pescado: 

“Eles colocam até vigias de binóculo lá na Barra, pra ver se não paramos em outro lu-

gar”, dizem os pescadores. Para que haja avanços, além de barcos melhor equipados, 

locais para desembarque, beneficiamento e venda do produto, os pescadores também 

2 - No início de 2009, ficou pronta a primeira etapa do estudo de viabilidade econômica, técnica e ambiental do futuro Terminal 

Pesqueiro de Salvador, a ser implantado na Ribeira, Península de Itapagipe. As obras ainda não começaram.
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vão precisar mudar alguns hábitos. “Tradicionalmente, eles só pescam na plataforma 

continental, área com profundidade até 200 metros. A pesca de linha é voltada para 

as espécies de maior valor - vermelho, dourado, badejo, olho de boi. Com as pesquisas 

do Programa Revizee, descobrimos que há outros grandes peixes pelágicos, de grande 

importância econômica, como espadarte, atum, agulhões e tubarões oceânicos azuis. 

Alguns deles praticamente não são explorados, porque não têm boa aceitação no mer-

cado local”, explica o biólogo George Olavo Mattos e Silva.

Além de pescar outras espécies, Silva afirma que é fundamental para os pescadores 

ir um pouco além no mar, chegando até áreas mais profundas, no talude continental: 

“Em termos de rendimento, o lucro é maior, mas a maioria das embarcações ainda não 

tem condições de navegabilidade”. Outro motivo importante para afastar a pescaria 

da costa “é que os recursos já estão mostrando sinais de sobrepesca”, diz o biólogo, 

acrescentando que o litoral da Bahia, por estar localizado “numa área tropical, é ba-

nhado por águas pobres em nutrientes, que não sustentam uma abundância grande de 

recursos. Por isso a pesca industrial é menos viável aqui: tem alto custo operacional e 

precisa de alto rendimento”. A autorização para barcos de outros países explorarem a 
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nossa costa é dada pelo governo brasileiro. Quanto à exploração por empresas de ou-

tros estados, não há controle: o mar é um bem nacional, cabendo a cada estado tornar-

se capaz de explorar a sua costa ou a dos outros, como os cearenses e catarinenses têm 

feito com o litoral baiano.

Por enquanto, o que os baianos têm oferecido de melhor ao resto do país são as suas 

receitas. Entre os pescadores, alguns levam o assunto a sério e sempre preparam o 

que pescam, como Valdemar Sacramento. “Como peixe todos os dias. Quando sou eu 

mesmo que pesco, minha mulher nem entra na cozinha e faço até melhor que ela. Eu 

como peixe até em sonho. Se todo mundo soubesse como peixe é gostoso e faz bem pra 

saúde, paravam de comer carne e galinha. Todo mundo ia comer só as coisas do mar”, 

diz ele, sonhando com um mundo em que o mar e seus filhos sejam mais valorizados.
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itApAgipAnoS

pequeno, magro e ainda com a farda do colégio, José Orlando da Silva chega de man-

sinho e aborda o visitante com gentileza. Oferece seus préstimos de guia ao mesmo 

tempo em que, com desenvoltura, vai demonstrando o que já aprendeu em seus 10 

anos de vida. Ele fala de batalhas em Monte Serrat, da beleza das praias da Ribei-

ra, da fé no Senhor do Bonfim, cita datas, nomes, empolga-se contando a história do 

náufrago português que, para se salvar de uma tempestade, “prometeu construir uma 

igreja no ponto mais alto que avistasse”, frisa bem que foram os negros que iniciaram 

a tradicional lavagem e afirma ter aprendido tudo o que sabe por sua própria conta, 

“com um livro que já não existe mais”. O que o pequeno Orlando, mais conhecido como 

“Periquito”, talvez não saiba é que, além de histórias e prédios, há um outro impor-

tante patrimônio preservado na península de Itapagipe: um jeito de ser impregnado 

de cordialidade, civismo, bom humor, provincianismo, hospitalidade e respeito, sem 
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servilismo. Lá, milagrosamente, a cada esquina ainda se pode reencontrar aquilo que 

Jorge Amado descreveu como “um estado de espírito, certa concepção de vida, quase 

uma filosofia, determinada forma de humanismo”, para definir o que é ser baiano, mas 

que também pode nos ajudar a entender o que é o jeito “itapagipano” de viver.

“Porção de terra cercada de água por todos os lados, menos um, pelo qual se liga 

a outra terra”, explica o dicionário. Mas a definição técnica não é capaz de explicar 

porque, para quem nasce e cresce numa península, a vida tem um sabor diferente. Por 

um lado, é como morar numa ilha: para onde quer que se olhe, lá estão o mar, barcos, 

navegantes, pescadores, praias, convidando ao esporte, namoros, relaxamento. Todos 

se conhecem e a vida segue sem sobressaltos. Só que, na península, sempre há um ca-

minho que conduz a uma outra porção de terra, ao continente, que a conecta ao resto 

da cidade, com seus atrativos e problemas. Negar-se ao contato é isolar-se, aproximar-

se demais é arriscar-se.

Em Itapagipe, tudo acontece devagar, tanto que até a própria península surgiu aos 

poucos, através de um aterro natural. Ou seja, o vaivém suave e constante das marés 

foi depositando sedimentos ao longo de uma faixa entre o continente e uma pequena 

ilha da Baía de Todos os Santos, até que terminou por interligar definitivamente as 
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duas áreas, formando assim uma península. Os tupinambás gostaram do que viram, 

tanto que chegaram a ter uma aldeia na península. Ela foi uma das últimas a permane-

cer com autonomia, mas sucumbiu às desavenças entre índios e colonos portugueses 

que movimentaram a Cidade Baixa e também não resistiram às ambições de Garcia 

D’Ávila, que iniciou seus negócios lucrativos em Itapagipe, instalando lá currais e ola-

rias, ainda no século XVI. Nessa mesma época, também começaram a erguer os fortes, 

como o de Monte Serrat, onde muito sangue foi derramado, como o do general holan-

dês Johan van Dorth.

Para aliviar o espírito, no século seguinte foram construídas várias capelas e igre-

jas na península. Nossa Senhora de Monte Serrat, para proteger os militares; Nossa 

Senhora da Boa Viagem e Bom Jesus dos Navegantes, para abençoar os navegadores; 

Nossa Senhora da Penha de Itapagipe, para consolar os perseguidos e, finalmente, 

Nosso Senhor do Bonfim, para proteger todos os que o invocassem. Ao redor desses 

templos e em torno das atividades marítimas - pesca, transporte e reparo das embar-

cações -, a península foi desenvolvendo uma vida própria, um jeito festivo e pacífico, 

uma hospitalidade incomum. Primeiro por causa do Senhor do Bonfim e depois por 

todas as outras festas e pelas belezas naturais, os soteropolitanos foram cada vez mais 

gostando de passar temporadas em Itapagipe.
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O veraneio foi uma febre, principalmente na primeira metade do século XX, mas 

havia também muita gente rica e poderosa que optava por morar. Afinal, em Itapagi-

pe existiam dois cinemas, sorveteria, clubes e até um hidroporto, ou melhor dizendo, 

o primeiro aeroporto baiano. Na praia, era só escolher entre a natação, a pescaria, o 

bate-papo, o futebol ou o remo, o esporte que levou o nome da península para todos os 

cantos. Em traje de gala, gente de toda a cidade ia até a Ribeira assistir às regatas. Como 

resquício do glamour dessa época, ainda restam, aqui e ali, algumas mansões. Algumas 

estão em ruínas, outras foram preservadas ou atendem a novas funções, como a bela 

propriedade em Monte Serrat onde está instalado o Centro de Recursos Ambientais 

(CRA), que alguns consideram a mais bonita da península.

Sede de várias fábricas desde o século XIX, como a Empório Industrial do Norte, de 

Luís Tarquínio, na Boa Viagem, a península atravessou uma fase amarga a partir dos 

anos 50, quando mais de 30 fábricas poluentes se instalaram por lá ou em áreas pró-

ximas. O mau cheiro da Chadler, a fumaça da Souza Cruz e muitos outros problemas 

espantaram os veranistas. Em busca de um lugar ao sol, uma multidão se deslocou de 

forma improvisada para a região, aterrando manguezais, destruindo ecossistemas, co-

locando a própria vida e saúde em risco.
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No finalzinho do século XX, os itapagipanos decidiram reagir. Frente a uma Ita-

pagipe debilitada, mas ainda com grandes atrativos, eles uniram forças para definir 

as melhorias prioritárias e para dialogar com o poder público, exigindo intervenções. 

Criaram um órgão que congrega dezenas de associações de moradores e outros tipos 

de organizações. Prepararam um plano de trabalho para ser cumprido em cinco anos, 

indicando aos poderes públicos o que precisa ser feito nos vários bairros que compõem 

a península. A lista é grande, mas eles são pacientes e teimosos o suficiente para espe-

rar que ela seja cumprida integralmente, além de colaborar como podem.

Como têm consciência histórica, os itapagipanos sabem que no passado já viveram 

dias melhores. Assim, eles encontram coragem para lutar por um futuro mais promis-

sor. Não estão em busca de luxo, riqueza, ostentação. Querem de volta apenas aquilo 

que já tiveram: o direito de mergulhar no mar quando bem entenderem, sem ter que 

se desvencilhar de lixo, mercúrio ou embarcações; querem saúde, educação e emprego 

para milhares de novos itapagipanos; querem, de novo, embasbacar visitantes que, no 

passado, apelidaram Itapagipe de “Riviera baiana”.
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umA outrA cidAde

Flechas envenenadas partiam de um lado. Balas de canhões respondiam de outro. 

De vez em quando, algum inimigo vinha pelo mar. A vida nem sempre foi muito pa-

cífica em Itapagipe. Isso, num tempo em que, apesar de vizinhos, os moradores da 

península não se consideravam irmãos. Olhavam para o passado e se definiam como 

“portugueses”, “índios”, “holandeses”, “africanos”, ao invés de olhar para o futuro e se 

perceberem “brasileiros”. Ainda não havia paz, porque ainda não havia acontecido o 

milagre da mistura, da miscigenação, que torna todos iguais. Um milagre que, apesar 

de ainda não estar completo, já faz do Brasil, para muita gente, o país mais hospitaleiro 

do mundo. Na península de Itapagipe, a paz começou a surgir quando, no alto de uma 

colina, foi erguido um templo para o santo mais democrático do país, que aceita rezas, 

procissões, transes e batuques para homenageá-lo.

Há cinco mil anos atrás, Itapagipe era uma pequena ilha, englobando a área que co-

nhecemos hoje como Ponta de Monte Serrat e Bonfim, “mas a deposição de novos sedi-

mentos terminou por aterrar naturalmente a região entre a Calçada e o Bonfim”, conta 

o geólogo Alex Pereira no seu ensaio “A colina sagrada era uma ilha”, explicando como 

a ilha se transformou em península. O nome foi dado pelos primeiros habitantes - os 
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índios tupinambás - que, vivendo na “Idade da Pedra Polida”, costumavam “classificar 

as regiões e localidades de acordo com as rochas encontradas no local”, diz Pereira. 

Para a bucólica região da Cidade Baixa, escolheram o nome de “pedra que avança para 

o mar”: Itapagipe.

Salvador surgiu timidamente. Uma cidadela protegida por muros e acessível por 

duas portas, a de São Bento e a do Carmo. Do lado de fora, dezenas de aldeias indígenas 

alternando-se com roças de colonos. A cada nova leva de portugueses que chegavam, 

aumentavam os conflitos com os índios. “Havia na colônia americana três tipos de al-

deias no século XVI: aquelas que mantinham integralmente a sua autonomia, as que 

haviam sido submetidas diretamente ao controle de colonos portugueses e as adminis-

tradas pelos jesuítas”, conta a historiadora e antropóloga Maria Hilda Paraíso. Entre 

as aldeias que conseguiram se manter autônomas por mais tempo está justamente a 

de Itapagipe, mesmo que, bem ao lado, já existissem propriedades como o engenho do 

provedor-mor Antônio Cardoso de Barros, na Calçada, ou a fazenda de João Avelosa, 

um pouco além do Lobato, cita Maria Hilda.

Em 1556, entretanto, um incidente sacudiu a Cidade Baixa e pôs fim às boas relações 

entre índios e portugueses, tendo como cenário justamente o Engenho do Cardoso. Os 
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índios atacaram o engenho “em represália à morte de um ‘principal’ (líder da aldeia). 

Os revoltosos aprisionaram o gado, os vaqueiros, vários escravos e três moradores”, 

depois seguiram para Itapuã, em busca de alianças. Daí a guerra não parou mais: os 

portugueses invadiram e incendiaram três aldeias nas imediações do engenho e foram 

para Itapuã. Os índios se prepararam e novamente atacaram o Engenho do Cardoso. 

O governador-geral Duarte da Costa ordenou então uma ofensiva maior: “Duzentos 

infantes, vários cavaleiros e escravos voltaram ao ataque, levantaram o cerco ao en-

genho, queimaram cinco aldeias, mataram as lideranças e muitos outros guerreiros. 

Crianças e mulheres foram trazidas como prisioneiras para a cidadela. No caminho de 

volta para Salvador, a tropa queimou mais três aldeias”. É improvável, portanto, que a 

aldeia de Itapagipe tenha resistido a um conflito dessas proporções. Entre os sobrevi-

ventes, quem não foi aprisionado, preferiu mudar de endereço.

Garcia D’ÁvOs anos vão passando e as transformações prosseguem, como atestam 

os relatos do final do século XVI, que falam de uma Salvador ainda pequena, mas em 

expansão. Além de três ruas na parte alta, na parte de baixo havia o bairro da praia, a 

ribeira das naus e as casas comerciais, área hoje conhecida como Comércio. Nos arre-

dores, plantações de cana e algodão. Em Água de Meninos ficava o engenho de Cris-
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tóvão Daltro e “na ponta de Itapagipe, localizavam-se duas olarias e currais de gado 

pertencentes a Garcia de Ávilla”, conta o historiador Luis Henrique Dias Tavares, em 

“História da Bahia”. Foi na península, portanto, que começou a trajetória dessa famí-

lia, que, através da pecuária e do açúcar, chegou a ser a mais rica do país.

O primeiro Garcia D’Ávila chegou a Salvador em 1549, na mesma comitiva de Tomé 

de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil, que, acreditam alguns historiadores, 

provavelmente era seu pai. Da primeira leva de gado que veio de Portugal, duas vacas 

foram destinadas a D’Ávila. Dois exemplares que ele levou para Itapagipe e, lá, se mul-

tiplicaram em muitos. Mas a península era muito pequena para as ambições desse ho-

mem, que não se contentava em apenas cuidar de gado e fabricar cerâmicas. Ele e seus 

descendentes enriqueceram tanto que chegaram a possuir terras que iam da Bahia à 

divisa do Maranhão com o Piauí. O centro do império ficou no castelo medieval “Casa 

da Torre”, na Praia do Forte.
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Canhões e rezas

Na península, também foi construída uma fortaleza conhecida como “Castelo de 

Itapagipe”, “Forte de São Felipe” ou do “Monte Serrat”, em 1587. As condições favorá-

veis ao desembarque eram fonte constante de preocupação. Além desse, outros fortes 

erguidos na Cidade Baixa foram o de Santo Alberto, ou “Lagartixa”, perto do terminal 

de ferry boat e o da Jequitaia. Entre os portugueses, a preocupação com segurança era 

constante, pois eles não eram os únicos interessados nas riquezas do novo mundo. 

Ainda que, para os colonos, o cotidiano fosse cada vez mais tranquilo na península e 

arredores - com os engenhos, currais e pesca prosperando e os índios cada vez mais 

deixando de ser uma ameaça -, todos sabiam que o perigo estava sempre rondando.

Em maio de 1624, chegaram os invasores holandeses, em 26 navios, “trazendo 1.600 

marinheiros, 1.700 soldados e 500 bocas de fogo”, enumera Tavares. O comando no 

mar era de Jacob Willekens e Pieterzoon Heyn. Em terra, quem mandava era Johan 

van Dorth. Os dois chegaram, invadiram e dominaram, mas nunca se entenderam, o 

que os enfraqueceu. Também não esperavam pela resistência de brasileiros e portu-

gueses. Um dos golpes mais duros para eles veio em julho de 1624, bem ali na penín-

sula: “Nas proximidades do Forte de São Felipe, o capitão de emboscada Francisco Pa-
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dilha surpreendeu um grupo inimigo comandado pelo próprio governador Johan van 

Dorth, na ocasião atacado e morto”, conta Tavares. Morto em batalha, Van Dorth foi 

retalhado e levado aos pedaços para dentro do forte de Monte Serrat. Em 1635, quando 

retornaram ao Brasil, os holandeses, talvez não por acaso, atacaram e dominaram o 

mesmo forte, mas, dessa vez, não conseguiram penetrar em Salvador.

Em meio a tantas ameaças, os novos habitantes de Itapagipe tiveram um lampejo 

de bom senso e perceberam que era preciso mais do que balas de canhões para se pro-

tegerem. Por isso, foram erguendo pequenas construções onde pudessem, de vez em 

quando, rezar. Foi provavelmente numa noite insone no alto da colina onde está o For-

te de Monte Serrat, que um militar catalão devoto de Nossa Senhora de Monte Serrat 

resolveu erguer uma capela a ela dedicada. Desistiu de preocupar-se com a segurança. 

A essa altura, ele já sabia que muros, armas, sentinelas e rochedos não podiam deter os 

inimigos. Escolheu apenas o local mais belo que podia avistar lá de cima, a extremida-

de de um trecho de terra que avança para o mar: a Ponta de Humaitá.
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terrA SAgrAdA

Um conjunto de casas, uma praça, um templo. Nas cidades brasileiras, esses são os 

elementos básicos para que um lugar possua identidade própria. Em Itapagipe, tam-

bém foi assim. Cada local se desenvolveu ao redor de um largo e um templo. Nossa 

Senhora da Boa Viagem e Bom Jesus dos Navegantes estão logo no começo, numa bela 

igrejinha a poucos metros do mar, onde acontece anualmente uma concorrida procis-

são marítima. Depois, vem a capela de Nossa Senhora do Monte Serrat. Seguindo em 

frente, pela Rua Rio São Francisco, chega-se à colina sagrada, onde está a igreja do 

Senhor do Bonfim e Nossa Senhora da Guia. E, de lá mesmo, é possível avistar a igreja 

de Nossa Senhora da Penha de Itapagipe, na Penha. Há várias outras ainda, como a do 

Rosário, a igreja de Alagados ou a dos Mares. Mas isso não foi tudo. Vieram também 

os bondes, mansões, veranistas, regatas, festas, fábricas, operários, invasões. Aconte-

ceram tantas coisas, que é até difícil lembrar.

Quando teve problemas com o governo, por se negar a perseguir os jesuítas, o arce-

bispo Dom Botelho de Mattos não hesitou: mudou-se para a sua deliciosa residência de 

verão, na Praia do Bogari. Lá, desde 1742, além de construir um palacete à beira-mar, 

ele tinha mandado edificar uma capela onde colocou a imagem de Nossa Senhora da 
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Penha. Nessa mesma igreja, em 1745, foi guardada a imagem do Senhor do Bonfim 

que o capitão de Mar e Guerra Theodózio Rodrigues de Faria trouxe de Lisboa como 

agradecimento por haver sobrevivido a uma tempestade em alto-mar. Mas a devoção 

ao santo cresceu tanto e tão rápido, que foi preciso construir uma igreja apenas para 

ele. Em 1754, em meio a uma grande procissão, a imagem foi transladada para o seu 

endereço definitivo: o templo no alto de uma colina de Itapagipe, que se tornou um dos 

maiores símbolos da fé no país. Quem conta tudo isso é o auditor fiscal aposentado An-

tonio Carlos Freire de Carvalho, que, além de ter tido a honra de nascer nessa mesma 

colina, é membro de uma das famílias que há gerações cuidam da devoção ao santo.

A fama de milagreiro do Senhor do Bonfim foi se espalhando - como comprovam os 

objetos da sala de ex-votos e as telas dos riscadores de milagres - e os fiéis não para-

vam de chegar. A maioria vinha de barco. Para chegar ao templo, era descer no Porto 

da Lenha - onde também eram descarregadas as pesadas toras de madeira enviadas do 

interior para alimentar as fogueiras que iluminavam as festas de janeiro - e subir uma 

das ladeiras. “Dos mais remotos rincões, levas de peregrinos aportavam no cais e pro-

curavam se acomodar no largo e em torno do templo. Famílias inteiras permaneciam 

dias ao relento a espera dos festejos”, esclarece a publicação “Dois séculos e meio da 

devoção de um povo”, editada pela Devoção do Senhor do Bonfim.
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A irmandade tratou não só de acomodar melhor os visitantes, construindo casas ao 

lado da igreja até hoje conhecidas como “casas dos romeiros”, como fez praças e ruas, 

como a Avenida Dendezeiros, ligando o Bonfim à Calçada. O cuidado não era só ex-

terno, a própria igreja foi transformada num centro cultural: as músicas das novenas 

foram encomendadas a maestros experientes; os painéis e telas, aos maiores pintores 

da época, como Franco Velasco e José Theóphilo de Jesus. Mas o ápice das celebrações 

foi sendo, cada vez mais, a lavagem das escadarias da igreja, como acontece até hoje. 

Nesse dia, até o dedicado guia “Periquito”, esquece de tudo: “Não perco a lavagem por 

nada, eu brinco mais do que trabalho”. Mesmo só tendo 10 anos de idade, ele já per-

cebeu que há muito de fé e respeito em meio à brincadeira e balbúrdia: “Ela começou 

com o pessoal que lavava os azulejos e peças valiosas da igreja. É que os negros não en-

tendiam a missa, que era em latim”, conta ele, para explicar de onde surgiu esse ritual 

sincrético que mistura água, música e dança para celebrar o santo. Sincrético porque é 

inegável a semelhança com uma outra procissão realizada nos terreiros de candomblé, 

na qual todos os participantes vestem branco e carregam um pote cheio de água para 

lavar o altar do “pai de todos”: a Águas de Oxalá.
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Esconderijo de escravos

Banhadas por um mar tranquilo, as praias da península sempre foram usadas como 

lugar para desembarque de mercadorias e reparo de barcos. Várias oficinas de con-

serto de barcos foram sendo instaladas. Vem daí também o hábito de fazer dessa área 

da cidade uma espécie de cemitério de embarcações e mastros, como na avenida hoje 

chamada Porto dos Mastros. Os pescadores sempre estiveram por ali, especialmente 

em busca dos cardumes de tainhas, por isso o nome Enseada dos Tainheiros. Mas nem 

era preciso ir longe, bastava esperar a maré baixar e iniciar a coleta de mariscos nas 

praias ou nos mangues que dominavam áreas depois aterradas pela população, como 

os atuais Jardim Cruzeiro e Uruguai.

Nesse tempo, quando a península ainda era pouco habitada, áreas como Bogari, 

Caminho de Areia e Ilha dos Ratos serviam como esconderijo para escravos fugidos, 

explica Carlos Alberto de Carvalho em seu livro “Tradições e milagres do Bonfim”, de 

1915. Na época do tráfico livre, conta-se que o desembarque e leilão de escravos acon-

teciam num casarão na Ponta do Humaitá. Como no resto na cidade, a vida dos negros 
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não era fácil. Eram eles que faziam o transporte de passageiros carregando nas costas, 

por dois vinténs, as terríveis cadeirinhas de arruar. Depois vieram as traquitanas, ex-

plica Carvalho: “Eram caleches pesadas, de rodas muito fortes e eixos salientes e gros-

seiros, quase sempre tiradas por cavalos, algumas vezes por muares”.

Em meados do século XIX, a opção de transporte marítimo para o centro tornou-

se mais regular “com o vapor da Companhia Bonfim e saveiros do comércio para a 

Boa Viagem”, explica Carvalho. Para as viagens por terra, surgiram as gôndolas, com 

burrinhos e cocheiros; em seguida os bondes, primeiro por tração animal - o que às 

vezes obrigava os passageiros a descer e “ajudarem os burros a puxar o carro” -, depois 

como linha férrea e, finalmente, em 1897, com tração elétrica. São dessa época também 

iniciativas importantes como a instalação do Hospital Português, perto da igreja do 

Bonfim, onde ficou de 1866 a 1931. Hoje, lá funciona o Convento da Sagrada Família.

Novos tempos

Mas nada mudou tanto a paisagem da Península de Itapagipe como a chegada da in-

dustrialização. Uma conjunção de fatores colocou a península no centro dessa história, 

http://www.editoraplus.org


116infoeditoraplus.org

como a crise da economia açucareira, que acabou com engenhos e canaviais; a difusão 

da máquina a vapor e as facilidades de transporte, pois, além do mar, “a partir de 1865, 

havia o trem, que partia da Calçada, passava pelo Subúrbio e ia Recôncavo adentro”, 

cita o arquiteto Marcos Paraguassu. Em Itapagipe, inúmeros alambiques se transfor-

maram em novas fábricas: enrolas de fumo, doces e, principalmente, foram surgindo 

as indústrias têxteis, que deram o pontapé inicial na industrialização do Brasil. Em 

Plataforma, foi construída a fábrica de Tecidos São Brás. Na Boa Viagem, em 1892, 

Luis Tarquínio ergueu a sua Empório Industrial do Norte, com uma vila operária mo-

delo, onde seus funcionários tinham direito a casa com jardim, escola para os filhos, 

creche, médico e biblioteca. A dificuldade era só o exagero na carga horária.

As indústrias têxteis, defendem antigos moradores da região, como Antonio Frei-

re de Carvalho, trouxeram mais vantagens que problemas, pois geraram empregos 

e não são muito poluentes. Mas, trazendo o progresso, de qualquer forma iniciaram 

dois fenômenos catastróficos: a ocupação acelerada da península - inclusive através de 

aterros improvisados, que desviaram o curso de riachos e geraram áreas insalubres, 
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permanentemente sujeitas a enchentes - e estimularam a instalação de novas fábricas, 

altamente poluentes, que causaram grandes danos. Mas isso só foi acontecer de fato 

em meados do século XX. Até lá, a península ainda foi frequentada por muitos golfi-

nhos, tartarugas marinhas, veranistas, atletas e, até, por artistas de Hollywood.
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vidA de bAlneário

“Itapagipe é uma festa”, diziam e pensavam os seus moradores na primeira metade 

do século XX. E não era para menos: a Lavagem do Bonfim, seguida da Segunda-feira 

Gorda da Ribeira, não parava de crescer; a procissão de Bom Jesus dos Navegantes 

também movimentava multidões e, a cada ano, surgiam novas mansões nos bairros 

da península para abrigar moradores ou veranistas. Havia dois cinemas - o Roma e o 

Itapagipe - e uma maravilhosa sorveteria. Também funcionava lá o primeiro aeroporto 

baiano, um hidroporto, onde eram recepcionados autoridades e artistas de passagem 

por Salvador. O remo tornou-se o esporte oficial, com direito a regatas concorridís-

simas. Quem viveu bem essa época, como Miguel Gesy Lopes, 80 anos, compõe até 

versos para homenagear a península: “Itapagipe querida / É namorada do mar / És da 

Bahia a vida / E és a vida a cantar / Itapagipe, Itapagipe / Um sonho de amor ao luar”.

Depois de Garcia D’Ávila e de Dom Botelho de Mattos, muitos outros membros da 

“sociedade baiana” também moraram ou veranearam na península. Guia de turismo 

e atual presidente da Associação de Moradores e Amigos de Itapagipe (AMAI), Tere-

zinha Paim enumera alguns casarões e seus ocupantes: “Onde hoje está o Instituto 

Pestalozzi, morava a família Vita, dos refrigerantes e cristais Fratelli Vita”; no sopé da 
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ladeira do Bonfim, está até hoje o solar da família Marback; havia ainda os Freitas e os 

Simões. O xodó do bairro é mesmo o casarão que pertenceu a Francisco Amado Bahia, 

o mais suntuoso de todos, com material importado da França, Itália e Portugal. Sobre 

o proprietário, um homem de origem pobre que enriqueceu vendendo carne, conta-

se que mandava distribuir alimentos para os pobres regularmente. Na sua mansão, o 

gradil e escadaria de ferro batido impressionam ainda hoje, apesar da casa estar prati-

camente abandonada. “Mas estamos tentando ver através do Ministério Público o que 

pode ser feito para dar um destino cultural a esse prédio”, explica Terezinha.

Ricos, pobres ou remediados, o importante é que estavam todos na península, vi-

vendo em função do mar. Quando começava o verão, os rapazes iam bisbilhotar as ca-

sas de veraneios para “ver quantas meninas bonitas tinha em cada uma. Nos anos 30, o 

passeio na praia era diário, todo mundo ia, se cumprimentava. No domingo de manhã, 

o lazer era o banho de mar em Bogari. As moças usavam um maiô zebrado com saiote 

por cima. Minha irmã tinha um roupão. Antes dela sair da água, eu trazia ele pra ela se 

cobrir”, relembra Gesy Lopes, sem conter o riso. À tarde, o programa era a matinê no 

cine teatro Itapagipe, “que tinha jornal, desenho, curta, dois ou três trailers, um filme 

ou dois e a série, que era o ápice. Depois a gente tomava o sorvete cantimplora, que era 
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feito à mão e vinha entre duas bolachinhas e íamos passeando até a Penha para ver o 

pôr-do-sol”. Na volta, sempre na beira do mar, chegava a hora da paquera: “São dois 

olhos ou duas pérolas?”. “Nossa, nunca vi uma boneca falar!”, cita Gesy, da sua coleção 

de galanteios.

Vida cultural

Foi logo na virada do século, em 1902, que o remo entrou para ficar na vida da 

península, com a criação dos clubes e, dois anos depois, da Federação dos Clubes de 

Regatas da Bahia (FCRB), reunindo o São Salvador, Itapagipe, Vitória e Santa Cruz. Na 

Bahia, este é o esporte mais antigo entre os que envolvem disputas oficiais. “O remo 

era mais importante que o futebol. Antes de se definir os dias dos jogos, se consultava a 

FCRB, para não coincidir com os dias das regatas. Nas regatas, os homens iam de car-

tola ou chapéu”, narra Antonio Carlos Freire de Carvalho, que, amante e praticante do 

esporte desde a juventude, fez da sua casa uma biblioteca particular sobre o assunto. 

Para quem duvida, é visitá-lo e descobrir que ele tem ao alcance das mãos dados como 

o nome de todos os remadores que participaram de regatas “de 1905, até hoje”.
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Além do remo, da península saíram campeões em vários esportes, como basque-

te e natação. Foi de lá, por exemplo, o primeiro vencedor da travessia Salvador-Mar 

Grande. Segundo Terezinha Paim, nascida e criada na Avenida Beira Mar, as crianças 

da península praticamente nasciam sabendo nadar. Sempre em bandos, brincavam de 

pescar e mariscar na maré baixa e, na maré cheia, nadavam até não poder mais, con-

ta ela, que foi campeã de vôlei. O melhor da relação dos itapagipanos com o esporte, 

entretanto, é a sua longevidade. “Em 1967, criamos a Liga dos Veteranos da Ribeira”, 

conta Gesy Lopes. Até hoje, a Liga reúne nos jogos de futebol de praia um bando de 

animados atletas que já passaram dos 60. No remo, acontece o mesmo: “Um grupo de 

nove remadores se reunia todo domingo e passava a manhã juntos. Remavam até a 

Ilha de Santa Luzia, paravam lá e depois voltavam. Todos com 60, 70, um com mais de 

80 anos”, conta Freire de Carvalho.

Mas surpreendente mesmo é ouvir as histórias do hidroporto da Ribeira, na ver-

dade, o primeiro aeroporto baiano, na época em que os hidroaviões dominavam a 

aviação. Segundo Cecy Ramos, que junto com Terezinha Paim coletou as entrevistas 

sobre o passado de Itapagipe que compõem o livro “Salvador era assim - volume 2”, 

entre o final da década de 30 e início dos anos 40, pelas instalações luxuosas do hidro-
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porto passaram nomes como Getúlio Vargas e esposa, Carlos Galhardo, Sílvio Caldas 

e Orlando Silva. Outros moradores não esquecem também da passagem do ator de 

Hollywood Errol Flynn. Depois de desativado, o hidroporto virou salão de festas e hoje 

abriga uma marina, restaurante e loja.

Desastre ambiental

A década de 40 trouxe, entretanto, péssimas novidades à península que, sempre re-

ceptiva, não soube se defender a tempo. “Trinta e seis fábricas vieram se instalar aqui. 

Tinha fábrica de tudo: osso, café, sabão, cigarro. Todo mundo foi embora”. Fábricas 

que sujaram, transformaram, poluíram, intoxicaram. As campeãs de reclamações são a 

Chadler e a Souza Cruz, que provocavam mal cheiro, fumaça e doenças. A cidade cres-

cia como um todo e o êxodo rural completava o contingente. Em busca de emprego, 

uma massa humana começou a se deslocar para a Península e Subúrbio. Começaram 

aí os sucessivos aterros que transformaram a paisagem. Surgiram novos bairros, sendo 

Alagados, com as suas palafitas, o mais famoso deles. O arquiteto Marcos Paraguassu 

descreve como funcionava o mercado imobiliário nos anos 70: “As pessoas compravam 
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o lote de água na mão do bandido da área que controlava a cabeça de ponte e vendia 

também o ponto de luz e água. Depois era subornar os caminhões da Limpurb para ir 

despejando lixo pra aterrar”. Sobre palafitas, foram erguidas as casas que viraram no-

tícia em jornais do mundo inteiro.

Das fábricas que se instalaram nas redondezas, inesquecível mesmo foi a Compa-

nhia Química do Recôncavo (CQR)3, uma indústria de cloro-soda que, localizada na 

Península do Joanes, na década de 70 despejou toneladas de mercúrio na Enseada 

dos Tainheiros, onde estão até hoje. Ainda não são plenamente conhecidas todas as 

possíveis consequências desse desastre, alertam especialistas como o biólogo Everaldo 

Queiroz, mas, segundo ele, um dos riscos é o de contaminação pela alimentação, pois 

pesquisas já demonstraram que os mariscos consumidos pela população local, princi-

palmente o “chumbinho” ou “papa-fumo” acumulam mercúrio de forma crescente até 

o comprimento de 16,5mm, justamente o tamanho médio mais coletado pelas maris-

3 - Comprada pela Braskem, do grupo Odebrecht, e ainda em atividade no Polo Petroquímico de Camaçari, na Rua Oxigênio, 765.
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queiras4. Autor de uma tese de doutorado na Universidade Federal Fluminense sobre o 

tema, o biólogo acrescenta que “nenhuma medida oficial para seu controle foi adotada 

e as medidas em andamento para despoluição da baía de Todos os Santos carecem de 

competência geoquímica. Estão em risco 70 mil vidas, que vivem do pescado ali cap-

turado”.

Frente a tantos problemas, muita gente preferiu apenas fechar as portas das man-

sões e partir. Muitas delas estão, até hoje, fechadas ou em ruínas, mesmo localizadas 

bem em frente ao mar. Mas, como todo baiano autêntico, o itapagipano é, acima de 

tudo, um otimista, por isso muitos preferiram ficar e, pacientemente, lutar por dias 

melhores. Hoje em dia, com as fábricas todas desativadas, apesar dos inúmeros pro-

blemas que ainda persistem, muitos deles já voltaram a acreditar no renascimento da 

península.

4 - O acidente mais famoso envolvendo contaminação por mercúrio foi o da Baía de Minamata, no Japão, que provocou a morte 

ou danos à saúde de milhares de pessoas. Entre os efeitos provocados pelo consumo de peixes contaminados estão: deformação 

nos pés e mãos, danos à visão, audição, paralisia, surtos de psicose e morte. Muitas das vítimas foram contaminadas durante a 

gestação.
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eSperAnçA

Todos imaginavam que a catedral escolhida seria uma das suntuosas igrejas baianas 

cobertas de ouro. Quando souberam que a visita seria na Península de Itapagipe, não 

houve dúvidas, deveria ser na tradicional e imponente Igreja do Bonfim. Mas nada 

disso aconteceu. Quando esteve na Bahia, em 1980, o papa João Paulo II escolheu ce-

lebrar a sua missa na modesta Igreja de Nossa Senhora de Alagados. Talvez sem saber, 

ele tocou num ponto fundamental para o desenvolvimento da península: a aceitação e 

inclusão dos bairros novos, pobres e, ainda assim, itapagipanos. Foi há três anos atrás 

que a mensagem do papa ganhou vida, num seminário chamado “Um olhar sobre Ita-

pagipe”, reunindo líderes dos 10 bairros que integram a península. “Percebemos que 

todos queriam a mesma coisa: a melhoria de Itapagipe”, conta Terezinha Paim, presi-

dente da Associação de Moradores e Amigos de Itapagipe (AMAI). Esse grupo nunca 

mais parou de se encontrar e nem de tomar iniciativas que já estão mudando a cara da 

Península.

Hoje, a Comissão de Articulação e Mobilização dos Moradores da Península de Ita-

pagipe (CAMMPI), criada em 1999, já reúne 32 organizações dos diversos bairros, ex-

plica o administrador regional de Itapagipe, Alberto Paim. Depois do seminário da 
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aceitação, a fase seguinte foi elaborar um diagnóstico dos principais problemas e pro-

por um plano de trabalho para cinco anos. “Em 2000, entregamos esse documento 

a todos os vereadores e ao prefeito”, explica ele. Começou aí um percurso que ainda 

está longe de acabar, com reuniões contínuas envolvendo moradores, líderes e repre-

sentantes de órgãos municipais e estaduais. Como legítimos ocupantes e principais 

conhecedores da península, os moradores pressionam, acompanham, orientam e co-

memoram cada intervenção que vai lhes devolvendo uma Itapagipe um pouco melhor.

Entre as vitórias, Paim destaca a unidade de saúde inaugurada no Lobato; uma certa 

melhoria no controle do lixo que vem de Alagados pelo mar; o condomínio têxtil que 

está sendo construído no Uruguai num antigo galpão, que promete gerar muitos em-

pregos sem poluir, e a reforma das praças: “A do Uruguai já ficou pronta e as próximas 

serão a Madragoa e o Papagaio”.

Muito por fazer

A lista de problemas, entretanto, ainda é grande. Terezinha cita os 26 gigantescos 

galpões abandonados pelas antigas fábricas, que se tornaram ruínas em meio às resi-
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dências, servindo como foco de dengue, lixo, entulho e esconderijo de marginais. Ou, 

pior até, sendo usados como depósitos de material inflamável, tornando-se assim ver-

dadeiros barris de pólvora. “Temos dois núcleos de depósitos de produtos químicos: 

a Calçada e a Avenida Luis Tarquínio”, enumera Alberto. Em 2001, o incêndio na Boa 

Viagem mostrou o tamanho do risco que a população corre, mas ainda não foi sufi-

ciente para que o problema fosse resolvido. A AMAI está com um processo junto ao 

Ministério Público para tentar resolver a situação.

A poluição do mar é um problema grave e complexo. Além dos resíduos tóxicos dei-

xados pelas fábricas, são 160 mil habitantes numa área de 697 hectares. E uma parte 

deles, há gerações, vem fazendo do mar um depósito de sujeira. “O Programa Baía Azul 

retirou 76 bocas de lobo que desaguavam na Praia de Bogari”, comemora Terezinha. 

Só que ainda há muito para ser feito. Segundo o coordenador de avaliação do Centro 

de Recursos Ambientais (CRA), José de Lacerda, Penha, Boa Viagem e Bogari já são 

consideradas praias próprias para banho, “em função das intervenções saneadoras, 

mas áreas como Pedra Furada, Roma e Cantagalo ainda são impróprias”. A população, 

indiferente, mergulha e pesca em qualquer trecho, a qualquer hora.
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O grande sonho agora é desenvolver o potencial turístico, pois a península perma-

nece esquecida até na divulgação oficial. Com a reforma do calçadão da Ribeira e um 

“certo” disciplinamento das barracas, os itapagipanos ganharam de volta a possibilida-

de da caminhada matinal e os visitantes, a chance de ver o mar. As metas são resgatar 

festas, organizar artesãos e, principalmente, divulgar o que sempre existiu e continu-

ando existindo de bom e belo, como o pôr-do-sol na Ponta do Humaitá ou na Avenida 

Constelação, na Pedra Furada, o sorvete de coco verde da sorveteria da Ribeira ou 

a história de Irmã Dulce, a freirinha valente que viveu e trabalhou na Península. O 

Memorial em sua homenagem - situado no Largo de Roma, em um prédio vizinho ao 

hospital que ela criou - recebe milhares de visitantes anualmente5.

O muito que restou

A comprovação de que, apesar de tudo, a Península continua valendo a pena, vem 

do carinho que as novas gerações nutrem por ela. Pois são pessoas que não viveram o 

tempo áureo, o glamour, a época de praias limpas e livres, quando ainda era possível 

5 - Em abril de 2009, o Papa Bento XVI declarou Irmã Dulce como Venerável, o que deve facilitar o processo de beatificação, 

iniciado em 2000.
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nadar ou praticar o remo sem esbarrar a cada metro nas embarcações que insistem em 

desrespeitar, impunemente, a raia de remo doada à Federação dos Clubes de Regatas 

da Bahia (FCRB) há mais de 100 anos. Para esses jovens, apesar de tudo, a Península 

ainda é uma inspiração, um porto seguro, um estímulo à superação de desafios, seja 

através da arte, como fazem os jovens do grupo Bagunçaço, que surgiu no Uruguai e já 

ganhou o mundo, ou do esporte, como fez Marilene Barbosa, 31 anos, vice-campeã sul 

americana de remo.

“Comecei indo assistir às regatas com meu irmão. Ele entrou no remo e eu quis tam-

bém, mas me disseram que mulher não podia. Achavam que as meninas iam só pra ver 

os rapazes, essas coisas. Um tempo depois, eles mudaram de ideia e me chamaram”. 

Sozinha em meio a tantos homens, Marilene não se intimidou. Remava e remava, dia-

riamente. Como todos os outros atletas, às 5h da manhã já estava dentro do mar tran-

quilo que banha Itapagipe, indo em direção à ponte São João. O prazer de ficar ao ar 

livre, no mar, é tão grande que ela sequer vê sujeira, poluição. “Só dos barcos que ficam 

reformando na praia e jogam pau, prego, garrafas na areia e bloqueiam a passagem”, 

enumera ela, citando um problema apontada por 10 entre 10 moradores da Ribeira, 

que adorariam ver todas as marinas indo embora de lá.
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Para Marilene, o que faz da Península um lugar especial é o clima aconchegante: 

“Você virou, está no mercado, na padaria, na praia, na sorveteria”. Tão aconchegante 

que desacelera o passo dos seus habitantes e faz até os visitantes, por alguns minutos, 

esquecerem suas correrias e confusões. Aliás, essa também é a opinião de outro mora-

dor, Miguel Gesy Lopes, que gosta de usar o mar como símbolo desse acolhimento tão 

baiano, tão itapagipano: “Aqui na península entra um braço de mar que nos abraça. 

Ele faz a curva e nos aperta no coração dele”, poetiza Gesy. Já para o pequeno guia 

Periquito, 10 anos, que pouco sabe de tantos problemas, a Península é, acima de tudo, 

o seu mundo. Do alto da colina sagrada, ele olha para Salvador ao longe e explica ao 

visitante: “Lá, é onde vivem os ricos”. Diz isso sem rancor, inveja ou saudosismo pois, 

no fundo, já sabe que, rico mesmo, é quem, como ele, pode sentir-se parte de um lugar.
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perfil: contAdorA de hiStóriAS

nAScidA e criAdA numA pequenA colinA de itApuã de onde Se vê o mAr, quan-

do Francisca Passos, a “Dona Francisquinha”, começa a lembrar de tudo o que viveu, 

nos convida a uma deliciosa viagem no tempo, por um lugarejo distante onde só se via 

mar, areia, lendas e poesia. Conhece cada cenário e cada história com a intimidade de 

quem, além de ter participado de tudo, também se tornou uma pesquisadora diletante. 

Quando fala em escolas, “até em faculdade já me levaram”, ou mostra os tesouros que 

reuniu nesses anos - livros, fotos, reportagens e objetos -, ela nos convence de que tan-

tas histórias bonitas não merecem mesmo ser esquecidas.

“Aqui todo mundo vivia da pesca. A praia, além da areia, era um tapete verde: salsa, 

cheia de flor. Tanto que foi por acaso que um pescador da rede de xaréu achou a pedra 

de São Tomé. Deu esse nome porque era véspera do dia dele, 20 de dezembro de 1602. 

E aí construíram a cruz e a capela de palha. A cruz está lá até hoje, só mudou o nome, 

pra Piatã. Tinha a festa todo ano, a gente ficava a noite toda: fazia a fogueira, as se-
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nhoras rezando, as meninas dançando, as crianças brincando e os homens no samba. 

Foi a primeira festa de Itapuã. Ainda vou lá todo ano, a gente reza e acende a fogueira. 

Enquanto eu estiver viva, a tradição não acaba”, diz ela. A tal cruz a que ela se refere 

hoje fica em meio às barracas da Praia de Piatã.

Ganhadeiras

“Minha mãe era ganhadeira. Você sabe o que é isso?”. Para explicar, Dona Fran-

cisquinha recita uma poesia antiga “que ninguém sabe quem fez”: “Nascida na Praia 

de Itapuã, comprando peixe barato, pescado pela manhã / Somos velhas ganhadeiras 

que veio negociar / Trazendo pouco dinheiro para o peixe encontrar / Nós compramos 

e assamos e tornamos a vender / O dinheiro que ganhamos não chega para comer / 

Adeus que já me retiro / Adeus que já vou embora / Adeus até outra hora”. A venda era 

feita no Mercado de Santa Bárbara, na Baixa dos Sapateiros, para onde as ganhadeiras 

iam andando, conta ela6.

6 - Desde o Brasil colonial, muitas mulheres do povo, inclusive escravas, sobreviviam da venda ambulante, principalmente de 

produtos alimentícios. Dessa forma, muitas delas conseguiram reunir quantia suficiente para comprar a própria liberdade, con-

quistar a independência financeira e prosperar.
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Enquanto a mãe ia vender o peixe, ela ficava em casa tomando conta dos irmãos e 

do bisavô. “Aqui na rua só tinha três casas de telha, o resto era de palha. Minha mãe 

sempre dizia pra eu fechar a porta, mas sabe o que era a porta? Um pano que amarrava 

em dois pregos”, conta ela, rindo.

No chão das casas, o costume era colocar areia alva da praia e folhas de pitanga: 

“Chão de tijolo só tinha na escola. Foi em 1926 que eu fui pro colégio público. Fazia 

com capricho, queria ser professora. Lia tudo, até papel velho. Naquele tempo não ti-

nha nada aqui, nem jornal, nem livro. Os pais da gente diziam que tinha que tratar bem 

a professora porque ninguém queria vir pra cá. Então cada semana uma mãe lavava 

a roupa da professora, um pai dava o peixe, se alguém fazia farinha, separava a parte 

da professora. Os alunos varriam a escola, carregavam água, ganhavam ‘bolo’ e ainda 

queriam bem a ela, não era como hoje não”.

Sobre o seu sonho de ser ser professora, as colegas sempre caçoavam - “Só se for do 

cabo da vassora” - sem imaginar que um dia Dona Francisquinha seria convidada de 

honra em muitas escolas de Salvador, para contar as suas histórias. Naquele tempo, 

ela nem conhecia Salvador: “Só ouvia falar, minhas colegas diziam pra eu ir na cidade, 
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ver o bonde, que era bonito como quê”. Os primeiros veranistas chegavam “de carroça, 

pela praia, porque não tinha estrada”. Quando o primeiro posto de saúde de Itapuã foi 

inaugurado, Dona Francisquinha empregou-se lá, como auxiliar de enfermagem: “E lá 

mesmo me aposentei”.

Recados de amor

Os namoros e casamentos aconteciam ali mesmo. “O namoro era nas salas de dança 

e nos recados. A criatura que me ensinou a fazer renda vivia dando recado pra eu levar 

pro namorado e aí eu ganhava cocada, amoda, bolachinha de goma”. Dona Francis-

quinha também teve o seu amor, “uma companhia muito boa, que durou 30 anos e 

nove meses. Ontem, fui até lá visitar ele”, diz ela, referindo-se ao pequeno cemitério 

de Itapuã.

Antes de se despedir, acenando na porta da sua graciosa casa cor-de-rosa, ela recita 

outro verso das antigas festas de Itapuã: “Ele hoje não foi à pesca, por causa do tem-

poral / Trago anzol e trago linha pra o peixe pegar / Pra vender à freguesa nesse dia 
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festival / Sou pobre pescador que vive nas ondas do mar / Somente pegar o peixe pra 

freguesa comprar / Eu vou ver minha jangada, meu barquinho sem par / Que vem ve-

lejando lá pelas ondas do mar / Duros ventos já encontro, lá pelas ondas do mar / Sou 

pobre pescador, o perigo é de enfrentar”7.

7 - Dona Francisquinha, figura lendária do bairro de Itapuã e fundadora do grupo “Mantendo a Tradição”, faleceu poucos dias 

após esse entrevista, em 2001. A sua irmã, Dona Helena, é hoje uma Mestra Popular da Cultura.
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enSinAndo A viver

quem nuncA perdeu o Sono no meio dA noite e Sentiu AquelA vontAde de con-
verSAr com Alguém, tomar um arzinho, dar uma volta de bicicleta ou ir olhar as es-

trelas? Para a maioria de nós, o jeito é ficar só na vontade e ir se distrair com um livro, 

internet ou tv. Quem mora na Vila Nair, entretanto, faz de outro jeito: abre a porta de 

casa, dá de cara com o verde, senta num banco do jardim coletivo, bate um papo com 

o vizinho que passa e, depois, volta para casa tranquilo, com a certeza de que “o sonho 

não acabou”. Tudo porque eles ainda acreditam na possibilidade do convívio. Sabem 

tanto do assunto, que podem até servir de inspiração para muita gente.

Tudo começou há mais ou menos 40 anos, no bairro da Boca do Rio, perto da praia, 

quando Dona Nair, uma senhora empreendedora, resolveu construir a pequena vila 

de casinhas, uma ao lado da outra, conservando na parte central um bom espaço livre, 

na época, um areal cheio de coqueiros. “Quando meus pais chegaram na Boca do Rio, 

na década de 50, tinha só fazendas e casas de palha, dos pescadores. Eles fizeram uma 
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casa de veraneio e depois passaram a residir. Eram apaixonados pelo lugar”, explica o 

comerciante Fernando Valadares, de 50 anos, um dos três filhos de Dona Nair e Seu 

Ernani, ambos falecidos. Mas, Dona Nair, uma funcionária pública apaixonada por 

construir, resolveu ir desbravando novos terrenos e erguendo mais casas: “Ela estava 

sempre comprando material de demolição, era muito empreendedora, uma mulher do 

interior que só não se formou porque não teve condição”. Nos anos 60, veio a ideia da 

vila, que ficaria com um patrimônio para os filhos: um conjunto de pequenas casas de 

aluguel na área de seis mil metros que ficava no seu quintal.

Naquela época, fim dos 50 e início dos 60, a ocupação da orla de Salvador estava 

dando os seus primeiros passos, como contam os arquitetos e professores da Faculda-

de de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia Marcos Paraguassu e Paulo Ro-

cha, também presidente do Instituto dos Arquitetos da Bahia (IAB). Com a aprovação 

do loteamento Pituba, foram erguidos os primeiros prédios na orla, enquanto a aber-

tura da Avenida Otávio Mangabeira, ao longo da costa, fez surgir novas ocupações. Na 

Boca do Rio, houve o loteamento Mangabeira, para funcionários públicos e a invasão 

do Aeroclube, ocupando parte do loteamento e do morro São Francisco, conta Rocha. 

Mas nada aconteceu rápido: “Lembro que o fim da cidade, em 64, 65, era na Avenida 
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Paulo VI. Dali pra frente era livre, só areia e lua”, diz Paraguassu. Outro motivo da 

lentidão na ocupação, até hoje, é que “a orla sempre foi, historicamente, base para a 

especulação de terra”, isto é, vítima de investidores que compram terrenos apenas para 

esperar valorizar e revender, sem dar qualquer uso ao local.

Vila das festas

Só que, enquanto isso, Dona Nair já estava indo no caminho oposto, tratando de en-

cher a sua vila de gente. No começo, uma grande leva de moradores foram arquitetos 

e planejadores urbanos. Paraguassu inclusive foi um deles: “Lá tinha muita criança, 

as casas viviam abertas”, diz ele, que só consegue lembrar de dois problemas da sua 

estadia na vila por quase dois anos: onde estacionar, sem correr o risco de que um coco 

desabasse sobre o carro e como controlar a criançada que queira ir para a praia o tem-

po todo: “A minha filha, com 2 anos, resolveu ir sozinha pra praia, com a vizinha que 

tinha a mesma idade. Quando dei por falta dela, já fui encontrá-la na pista”, conta ele, 

rindo do próprio susto.
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Auge da contracultura, todo mundo buscando formas alternativas de viver, começa-

ram as famosas festas, rodas de fogueiras e luaus da Vila Nair. Foram tantas e tão boas 

as festas, que muita gente resolveu ali mesmo, no meio da celebração, que também 

queria morar na Vila. Foi assim com a arquiteta carioca Regina Bittencourt, a mais 

antiga entre os atuais moradores da Vila, onde está há 20 anos: “Eu morava na Vitó-

ria, com uns amigos. Aí, vim numa festa da Vila, adorei o lugar e acabei vindo morar, 

mesmo pagando mais do que o outro aluguel”. As festas aconteciam principalmente na 

lua cheia e, muitas vezes, iam até de manhã. Outras opções muito comuns para o lazer 

eram dar um pulo no bar de Tião Motorista, ali ao lado; comer um coelho assado na 

brasa no Moura, também próximo, ou, é claro, ir na praia. Sim, porque a Vila Nair fica 

bem pertinho da Praia dos Artistas, o maior point dos descolados da época. “Era ali 

na praia que a gente sabia de tudo: onde ia ter festa, os bares da moda, a melhor peça 

de teatro, os aniversários. Marcávamos os encontros e todo mundo ia para os mesmos 

lugares”, conta Regina. Na verdade, o bairro da Boca do Rio já tinha se transformado 

num lugar especial, frequentado ou habitado por muitos artistas, como os Novos Baia-

nos, Zizi Possi, entre outros.
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Hippies

A vida simples, em contato com a natureza, a praia, os pescadores e o amor à arte 

não podiam dar em outra coisa: de “Vila dos Arquitetos”, a Vila Nair passou a ser co-

nhecida como “Vila dos Hippies”. Dona Nair, é claro, estava sempre por perto, de olho 

em tudo, mesmo depois que se mudou para uma grande chácara um pouco mais lon-

ge. “Ela não gostava desse rótulo, hippie, mas era um pessoa muito sensível. Uma vez 

fizemos uma festa que só acabou de manhã, bebemos muito, todo mundo dançou até 

cair. No dia seguinte, ela veio saber o que tinha acontecido. Um dos moradores falou 

com ela que nós éramos jovens, só queríamos nos divertir. Ela disse que tudo bem, que 

também já tinha sido jovem, só pediu pra gente exagerar menos na próxima festa”, diz 

Regina.

Afinal, Dona Nair já tinha percebido que o grande charme da sua vila eram aqueles 

moradores singulares, tanto que ela era rigorosa na seleção dos inquilinos, para não 

colocar pessoas muito distantes da filosofia de vida que vigorava ali. Segundo Regina, 

ela cuidava de tudo, dava conselhos sobre a criação das crianças, levava constantemen-

te seus funcionários para fazer pequenos reparos nas casas e também sabia ser severa 
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e generosa quando necessário. A maioria dos moradores devolvia o carinho cuidando 

das casas como se fossem deles. Muitos já percebiam que viviam ali algo muito espe-

cial: dormiam de portas abertas, mesmo sem ter portão ou vigias, cercados de plantas 

e, sempre que quisessem, desfrutavam de um maravilhoso silêncio.

Todos iguais

Quem nasce lá na Vila nem sequer vacila: “Apartamento, jamais”, garantem Flora 

Bittencourt, de 17 anos, e Karina Cordeiro, de 5, duas autênticas nativas da Vila Nair. 

Karina nem discute o assunto: quando os pais ensaiaram se mudar para um prédio, ela 

logo se posicionou e foi atendida. Já Flora, acredita que os apartamentos e condomí-

nios são “muito fechados” e não se imagina vivendo sem a tranquilidade, os gatos e a 

lua da Vila Nair. Mas o que as duas têm mesmo em comum é a voz tranquila, o olhar 

sereno, a gentileza no trato e a firmeza nas decisões de quem teve o prazer de nascer 

e ser criado num lugar onde a palavra de ordem é respeito, sem que fosse necessário 

criar normas, sanções, líderes e outras bobagens que, aqui fora, nós tanto gostamos.
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Que a Vila “tem um certo visgo”, a produtora gráfica Doris Serrano, moradora há 

19 anos, já percebeu de sobra: “Já tentei sair daqui várias vezes, mas não consegui. 

Nos outros lugares que fui, senti um outro movimento”, define ela, misteriosamente. 

Para Doris, há alguns elementos que favorecem a disposição para o convívio: “Todas 

as casas se voltam para o centro, que é a área comum. Você vê o vizinho e é visto, no 

mesmo plano, se iguala a ele. Não existem casas com primeiro e segundo andar, que 

criam uma situação diferente. O padrão construtivo influencia bastante o padrão psi-

cológico”. Mas, além da distribuição do espaço, o modo democrático de gerenciar a vila 

também ajuda a manter a paz: “A administração existe, mas não é muito formalizada, 

não tem um síndico, um não manda mais do que o outro e as pessoas se alternam”.

Vila das crianças

Na porta de casa, o pai, Jorge, todo alegre, ajuda Karina aprender a andar de bici-

cleta. Ela pedala, cai no chão de terra e grama, levanta e tenta de novo, sem pressa. Ser 

criança, na Vila Nair, é mesmo muito bom. Foi a sensação de abrir a porta e sentir o 

lado externo como “uma continuidade da sua casa, ver o verde, não ter carro passan-

do”, que convenceu o supervisor técnico em refrigeração Jorge Cordeiro a ir ficando 
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por lá, nos últimos 18 anos. Para ele, que tem um filha pequena, tudo isso é muito pre-

cioso, além da “confiança entre as pessoas. Os vizinhos olham os filhos dos outros. Há 

muito respeito mútuo”, conta ele, lembrando que a Vila já chegou a ter 25, 30 crianças. 

Hoje, elas são oito.

Com os seus 17 anos, Flora já é uma jovem mulher, mas ainda lembra bem dos pra-

zeres que viveu na infância: “Sempre nos mostravam muito a natureza, os bichos, nos 

falavam do respeito aos seres vivos”. Agora, ela própria, que pretende estudar Biologia, 

se encarrega de ser uma das organizadoras e animadoras das festas e eventos para as 

crianças da Vila, onde não faltam, além das atividades ligadas ao meio ambiente, sho-

ws, brincadeiras, fantasias e desfiles. Outro que está sempre de olho na meninada é o 

artista plástico, restaurador e professor Carlos Nunes, que conheceu a Vila através de 

alunos que moravam lá e, hoje, usa a própria casa como atelier e lá recebe seus peque-

nos alunos nas aulas de Vila dos Artistas

“O silêncio, o canto dos pássaros, mexer com a terra. Para quem trabalha com arte, 

poder estar num lugar assim é muito importante”, explica Nunes, que está na Vila há 

10 anos e divide a casa com outro artista. Além deles, outros artistas plásticos foram 

se instalando por ali, como Magáli Serrano e Tereza Cristina, fazendo a Vila assumir 
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um novo perfil: o de Vila dos Artistas. No trabalho de Nunes, as crianças e a fé são as 

grandes inspirações: “Faço muitos relicários e brinquedos populares”, diz ele, enquan-

to vai mostrando a sua coleção de escravos de jó, chicotinho queimado, capitão, bola 

queimada e muitos outros jogos das brincadeiras de antigamente.

Vendo tantos artistas assim, a experiente produtora Silvana Hart teve a feliz ideia 

de iniciar as feiras de arte da Vila, há seis anos, quando se mudou para lá. “Porque não 

promover algo onde as pessoas pudessem expôr o seu material? Porque não fazer isso 

em casa, já que é um lugar tão agradável, com tanto verde?”, pensou ela. De lá para cá 

as feiras não pararam, acontecendo uma ou duas vezes por ano. Na última, Silvana es-

tima que cerca de mil pessoas tenham passado pela Vila. “Além da feira, sempre temos 

a programação cultural, com grupos de circo, teatro, dança. Já trouxemos gente como 

o músico Peu Meurray, que foi visto aqui e no dia seguinte fez uma gravação para o 

Jornal Nacional; o grupo Broco, de instrumentos de sopro; a dançarina Mirela Misi, 

muita gente boa”. Tudo isso, sem patrocínio ou cachê, só pelo prazer de tocar na Vila.
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No calor do encontro

Claro que nem tudo são flores. A Vila passou por fases difíceis, principalmente 

quando Dona Nair se afastou da liderança e delegou a tarefa a um administrador, que 

permitiu a entrada de pessoas não tão sintonizadas com o espírito do lugar e negligen-

ciou a conservação das casas. Mas depois que os filhos de Dona Nair assumiram os 

negócios, as coisas, nesse sentido, voltaram a melhorar. Depois de várias décadas re-

sistindo, há alguns anos eles foram obrigados a colocar um portão e um vigia noturno, 

pois o crescimento desordenado do bairro da Boca do Rio começou a exibir suas con-

sequências também por ali. Há pouco tempo, uma das casas pegou fogo e o que salvou 

a Vila foi a velha solidariedade, pois os bombeiros apareceram por lá sem água: “Quem 

apagou o fogo foram os moradores, fazendo fila com baldes e usando a mangueira do 

jardim”, conta Jorge Cordeiro.

Como representante da nova geração de moradores, o radialista e músico Marcão, 

famoso por sua semelhança física com o cantor Renato Russo, filosofa sobre o segredo 

dessa Vila, que a faz sobreviver, apesar de tudo: “Nas rodas de fogueira, o calor do fogo 

ajuda as pessoas a se encontrarem e a confraternizarem. Toca-se violão, gaita, a gente 

conversa e ri muito”. Segundo ele, quem mora na Vila não pode negar: “Quando você 
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cruza o portão, o stress fica pra trás”. Ou, como arrisca Aloísio Santos, o jardineiro da 

Vila, o segredo pode estar nas plantas e dá a receita: “Eu converso muito com elas, de 

manhã cedo. Às vezes a gente está com uns probleminhas, aí fica ali, falando com elas, 

e quando vê, já esqueceu tudo, já passou”.
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águAS que curAm

venceSlAu monteiro não eScolheu o Seu deStino. Foi escolhido por ele. Teve 

uma vida comum até por volta dos 43 anos, quando ficou cego. Desenganado pelos 

médicos, soube através de um sonho que deveria banhar os olhos com a água de um 

poço que encontraria numa área de mata fechada. Guiado pelas sobrinhas, foi até lá 

e conseguiu a cura. Outro sonho o avisou que precisava ir tomar conta daquele lugar, 

onde passou a viver. Vestido sempre com uma túnica de cor clara, usando barba e ca-

belos longos, com voz mansa e palavras sábias, a fama de Venceslau e sua “Fonte dos 

Milagres” se espalharam e eles passaram a ser visitados diariamente por uma multi-

dão. Os romeiros vinham andando, no lombo de animais ou de barco. Vinham de todos 

os povoados da ilha, de outras cidades baianas e outros estados. Buscavam a cura para 

cegueira, paralisia, problemas no estômago, na pele, queriam também paz de espírito 

e notícias de parentes desaparecidos. E não vieram em vão. Venceslau adivinhava o 
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passado dos seus visitantes, os seus sofrimentos, dizia o motivo de estarem ali, dava 

conselhos e previa acontecimentos futuros. Foram muitos os que deixaram lá as suas 

muletas e doenças, que voltaram a enxergar ou que, depois de encontrá-lo, começaram 

a ver o mundo de outra forma.

Essa história começou há mais ou menos 10 mil anos atrás, no dia em se ouviu um 

terrível estrondo na costa baiana. Foi quando a terra se mexeu violentamente e o chão 

se abriu, arrancando alguns pedaços de terra do continente. O mar começou a invadir 

tudo e separou o que antes era um. De um lado, ficou o continente partido, “por isso 

Salvador foi dividida em alta e baixa” e as fatias que foram separadas deram origem 

às ilhas. “Assim surgiu a Baía de Todos os Santos, por um movimento de acomodação 

da crosta terrestre”, explica o biólogo Augusto Januário da Silva. E foi assim também 

que surgiu a Ilha de Itaparica, um pedacinho de Salvador com 42 km de extensão que 

acabou indo parar do outro lado do mar. Entretanto, há quem acredite que, até hoje, 

o continente ainda mantém uma ligação secreta com as ilhas, como um cordão umbi-

lical nunca rompido, através das águas subterrâneas que atravessam o fundo do mar. 

“Há uma hipótese de que exista um veio d’água que vem de Itaparica e passa por baixo 

http://www.editoraplus.org


154infoeditoraplus.org

do Forte São Marcelo”, diz o biólogo. O fato é que, afastada do continente, Itaparica 

preservou algumas das coisas que Salvador já teve e foi perdendo para dar lugar ao 

“progresso”: praias limpas, boas doses de mata e dezenas de fontes de onde jorram, 

sem parar, águas que curam8.

Ao longo dos últimos séculos, muita gente esteve em Itaparica em busca dessas 

águas. Muitos a beberam ou nela se banharam e, assim, curaram seus corpos e espíri-

tos. Muitos também a estudaram, tentando descobrir os elementos químicos que tor-

nariam essa água tão especial. Mas ninguém soube compreender tão bem o poder das 

águas da ilha quanto Venceslau Monteiro. Com esse líquido, ele curou a sua própria 

enfermidade e, depois, passou o resto da vida ensinando aos outros como conseguir 

paz e saúde através da água. Àqueles que o chamavam de santo, ele dizia: “Nenhum 

homem faz milagres. Essas águas é que têm propriedades que chegam a ser miraculo-

sas”, conta Álvaro Florêncio da Conceição, de 89 anos, morador do povoado que tem o 

sugestivo nome de “Porto dos Santos”, onde tudo aconteceu.

Na verdade, em Itaparica, a espiritualidade está em toda parte. Foi lá que Nossa 

Senhora da Piedade saiu do seu nicho, assumiu forma de mulher e socorreu os itapa-

8 - Cerca de 12,4 quilômetros é a distância que separa a Ilha de Itaparica de Salvador.
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ricanos em um dia difícil: a batalha de sete de janeiro de 1823. Com o seu apoio, os 

nativos entrincheirados na Praia de Amoreiras conseguiram vencer os portugueses e 

consolidar a independência do Brasil e é por isso que, até hoje, se fazem várias home-

nagens à santa. Foi na Ilha de Itaparica também que velhos tios africanos plantaram 

os seus axés e iniciaram no Brasil o culto aos eguns, que homenageia os antepassados 

mortos. Alguns dos primeiros terreiros de eguns surgiram nos povoados de Encar-

nação, Mocambo, Ponta de Areia, mas hoje já existem alguns até em outros estados. 

E foi ainda na ilha, quando caminhava pela praia com a esposa, que o soteropolitano 

Henrique José de Souza recebeu a orientação espiritual para iniciar o seu trabalho. Ele 

então criou a Sociedade Brasileira de Eubiose, uma entidade espiritualista que deseja 

harmonizar os homens com as leis universais. Presente em vários estados brasileiros 

e em países como Estados Unidos, Inglaterra, Chile e Portugal, a Eubiose mantém um 

templo em forma de pirâmide num dos três pontos culminantes do país: Mar Grande.

Para quem vive na Ilha de Itaparica, fé, saúde e natureza sempre estiveram de bra-

ços dados. Faça sol ou faça chuva, há séculos os itaparicanos repetem o mesmo ritual: 

vão até a Fonte da Bica para pegar a dose diária da água. Elieser de Araújo, de 14 anos, 

abastece a sua família e também vende a água. Jacinta de Jesus, de 60 anos, pega 

só um pouquinho de cada vez, “pra não carregar peso”. E mesmo os moradores mais 
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abastados fazem da ida à fonte um passeio tradicional. Localizada no município mais 

tradicional da ilha, essa fonte é a mais famosa, mas dezenas de outras continuam em 

plena atividade. No tempo de Venceslau Monteiro, o “regulador das águas”, milhares 

de romeiros desembarcaram em Porto dos Santos para conhecê-lo, ouvir seus conse-

lhos, pregações e conseguir um pouco da água da Fonte dos Milagres. A área do banho 

era de acesso livre, mas ninguém tocava na nascente, a não ser Zelita e Mariinha, duas 

crianças, as sobrinhas mais novas de Venceslau, que enchiam as garrafas com água 

para quem precisasse. Protegendo a água, havia também uma gigantesca cobra, que 

obedecia apenas a Venceslau e um beija-flor, que estava sempre no seu ombro e que, 

até hoje, ainda é avistado por aqueles que visitam a fonte com fé.

Em 1961, após mais de uma década como o verdadeiro médico, professor e conse-

lheiro espiritual dos itaparicanos, Venceslau foi expulso da Fonte dos Milagres pelos 

proprietários do terreno, contam os moradores da ilha. Pacifista, preferiu não insistir. 

Em poucos meses, ele definhou e, no dia 28 de setembro, que também era a data do 

seu nascimento, faleceu. Aliás, exatamente como São Venceslau, que nasceu e morreu 

nessa mesma data. Para os moradores de Porto dos Santos, nada mais foi como an-

tes: os romeiros sumiram, a cidade parou no tempo. Mas a sua lembrança ainda está 

por toda parte, pois cada um tem uma história para contar ou preserva uma forma de 
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homenageá-lo. Mesmo entre aqueles que ainda nem tinham nascido quando ele viveu, 

muitos mantém ainda o hábito de ir ao poço, de trazer a água milagrosa para casa. E 

mais, nos últimos anos, moradores da região resolveram resgatar o lugar, que estava 

esquecido e decadente. Agora, limpa e bem cuidada, a Fonte dos Milagres voltou a ser 

um local para se reenergizar, uma fonte de vitalidade e harmonia. Voltou a ser um san-

tuário, feito de folhas e água.
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A curA

Naquele dia, Mariinha, 6 anos, e Zelita, de 7, tiveram que sair da cama bem cedo. 

Não adiantava nem reclamar, pois o ar grave da mãe, Laurência, indicava que o assun-

to era mesmo sério. Aliás, a mãe estava sempre assim, meio assustada, desde que o 

irmão dela tinha vindo morar novamente em Porto dos Santos. Provavelmente porque 

ele estava doente: não enxergava, tinha umas manchas vermelhas pelo corpo e tam-

bém não ouvia bem. O sol ainda nem tinha saído e lá foram as duas meninas, levando 

o tio doente pela mão. A mãe ia por perto, mas não dizia nada nem se aproximava. A 

recomendação era a de obedecer às indicações do tio, até chegar num lugar com água, 

onde ele queria lavar os olhos. “Chegamos num lugar com muito mato, ele lavou os 

olhos e voltamos, mas de noite ele sonhou que era um lugar mais pra cima. No outro 

dia fomos levá-lo novamente, mas também não era aí. Ele teve outro sonho e no tercei-

ro dia fomos ainda mais pra cima. Foi então que ele começou a ver. Primeiro, só uma 

nuvenzinha, mas continuamos indo lavar os olhos dele todos os dias. Até que, depois 

de um mês, ele já estava com a vista limpa”, relembra Maria Catarina Costa Lima do 

Rosário, de 60 anos, ou Dona Mariinha, que nasceu no mesmo dia que o seu tio.
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O garoto nasceu em 28 de setembro de 1901, dia de São Venceslau, por isso recebeu 

o nome do santo protetor dos pobres. Seus pais eram os lavradores e carvoeiros Mano-

el Monteiro dos Santos e Márcia Monteiro dos Santos, que tiveram um filho homem e 

sete filhas: “Conceição, Antonieta, Maria, Filhinha, Isabel, Belisquinha e Laurência”, 

enumera Dona Mariinha. Eles viviam em Pirajuaí, um local perto da ilha onde se che-

ga atravessando a Ponte do Funil. Com os filhos ainda pequenos, se mudaram para o 

povoado de Porto dos Santos, na extremidade oposta da ilha, entre Bom Despacho e 

Itaparica. Provavelmente, foram em busca da prosperidade que o lugar já tinha des-

frutado.

Para quem não conhece, o caminho é o seguinte: Bom Despacho, onde o ferry boat 

atraca, Porto dos Santos, Manguinhos, Amoreiras, Ponta de Areia e Itaparica, na extre-

midade. Só que, naquela época, tudo era bem diferente. Não havia ferry, nem estrada 

pavimentada ligando os povoados, nem luz. A área já tinha sido famosa por causa da 

pesca da baleia, que, entretanto, no começo do século XX, estava em franca decadên-

cia. Em seu livro “A ilha de Itaparica”, Ubaldo Osório explica que a primeira armação 

de baleias foi construída em 1606 e que o nome antigo da cidade de Itaparica é Ponta 

das Baleias, “pois ali elas apareciam para brincar e passear. Aqui os baleeiros negocia-
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vam o óleo e a carne, que tinham grande valor. Ainda existem na cidade dois casarões 

de porte que pertenceram às famílias de donos de contratos de baleias, que são a prova 

da intensidade desse comércio”, acrescenta a professora itaparicana Cassimélia Bar-

bosa da Costa.

Em Porto dos Santos, até a própria fundação está ligada a essa pesca, pois, segundo 

Ubaldo Osório, o povoado foi criado no século XVII, “pelo armador de baleias Manoel 

Eustáquio dos Santos”. A partir de 1850, Porto dos Santos e Manguinhos passaram a 

ser os principais centros de beneficiamento da carne e óleo das baleias. Até hoje, nos 

dois locais existem restos do antigo forno “onde se jogava o toucinho da baleia pra 

apodrecer e depois se botava nos tachos e no fogo, pra derreter e fazer o óleo”, explica 

o comerciante Djalma Souza Lima, de 75 anos, o seu Zizinho. No século XX, a atividade 

entrou em decadência e se tornou até ilegal. Em Itaparica, além das ruínas dos fornos, 

restaram apenas alguns ossos de baleia, que ainda são usados como cerca, bancos e até 

enfeite, como o gigantesco osso de baleia que Hamilton Rodrigues tem em sua casa, 

em Amoreiras.

Foi então na pequena Porto dos Santos, que tem uma especial devoção a Nossa 

Senhora do Amparo, onde a família de Venceslau resolveu fincar suas raízes. Desse 
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período de sua vida não se sabe muita coisa - pois suas irmãs já são falecidas -, a não 

ser que ele cresceu, casou-se com a sertaneja Amélia e foi viver em Amoreiras, onde ti-

nha um saveiro de pesca e um pequeno armazém. Todos o conheciam como “Boneco”, 

conta o sobrinho Artur Costa Lima, de 85 anos. Há quem diga que o casal teve um ou 

dois filhos, enquanto outros afirmam que dessa união não nasceu nenhuma criança. 

De qualquer forma, ninguém sabe do paradeiro dos seus possíveis filhos. O certo é que, 

depois de alguns anos, o casal se separou. Há duas versões desse episódio: a de que a 

separação teria sido anterior à doença de Venceslau, dizem os sobrinhos, e a de que a 

esposa o teria deixado justamente quando ele ficou cego, por não acreditar nos seus 

sonhos. “Por coincidência, ela morreu cega”, afirma a professora Cassimélia. Já doen-

te, Venceslau voltou para perto da mãe e irmãs, em Porto dos Santos. Nessa época, seu 

pai já tinha falecido.

“Ele foi ao médico, tomou muitos remédios, mas perdeu a visão. Os médicos diziam 

que não tinha jeito”, lembra Dona Mariinha. Foi então que começaram os sonhos. Uma 

mulher dizia a ele que fosse no poço com as duas sobrinhas virgens para banhar os 

olhos. O poço, na época, se chamava Fonte das Sereias e ficava numa área de mata 

que pertencia a Eusébio Ramos. A família achou tudo muito estranho e suspeitou até 

que Venceslau estivesse ficando louco, mas como ele insistia muito e Laurência tinha 
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um carinho e dedicação especial pelo irmão, resolveu atender ao seu pedido. Além das 

duas garotas - Zelita e Mariinha - os outros sobrinhos e irmãs também acompanha-

ram toda a história de perto: as primeiras tentativas para encontrar o lugar, os vários 

sonhos, até que ele voltou a enxergar perfeitamente. “A primeira coisa que ele viu foi 

um peixe dourado dentro da água. Um peixe que só ele enxergava”, conta a sobrinha 

Vicentina de Brito, de 67 anos.

Mas a pacata família Monteiro, de repente sacudida por um milagre, ainda nem 

sabia o que estava por vir. “Ele já estava curado, mas aí teve um novo sonho e falou 

pra minha mãe: ‘Ô, Loló, eu sonhei com uma pessoa me dizendo que é pra eu tomar 

conta daquele lugar, que aquilo ali vai virar uma cidade’. Minha mãe disse pra ele não 

ir, que lá só tinha mato, mas ele foi. Começou a roçar e construiu uma capelinha. Sus-

pendeu os paus e cobriu com palha. Parecia uma casa de índio. Todo dia ele acordava 

cedo e começava a roçar. Até o dia em que, na hora que mamãe foi lá levar o café dele, 

encontrou meu tio todo virado, a cabeça passando pelas costas e tocando no calcanhar, 

botando uma gosma pela boca”, conta Mariinha. Venceslau permaneceu nessa estra-

nha posição por três dias. Ele dizia que estava se purificando, limpando o seu corpo. 
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Depois dos três dias, os familiares o encontraram desmaiado e o levaram para casa. Ele 

ficou de cama, se alimentando com mingaus até recuperar as forças. “Quando mamãe 

procurou por ele, vovó disse: ‘Ele já foi pra penitência dele’”. Depois disso, Venceslau 

não saiu mais do seu santuário, na beira da Fonte dos Milagres.
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romeiroS e milAgreS

Em 1957, Joel era um garotinho de três anos que não conseguia andar e nem mesmo 

ficar em pé: suas pernas tremiam e desabavam. Nesse ano sua família se mudou para 

Porto dos Santos, bem no caminho que dá acesso à Fonte dos Milagres. “Cheguei aqui 

há 44 anos e não sabia de nada, mas via a qualquer hora aquele povo todo que passava 

rezando e entrava no mato. Aí me disseram que tinha um velho que morava no mato 

e o povo ia visitar”, conta sua mãe Raimunda Santos, de 71 anos. Raimunda já tinha 

tentado tudo em relação ao problema de Joel: “Levei pros médicos em Itaparica, Mar 

Grande, Salvador. Eles diziam que só depois dos sete anos podia operar e aí ele ia an-

dar. Por isso fui lá no mato, pra falar com o velho”. Venceslau olhou para o pequeno 

Joel, brincou com ele e o menino andou. Mas alertou a mãe que a criança ainda não 

estava curada. De fato, quando saiu dali, Joel novamente não conseguiu andar.

“No outro dia eu voltei lá e ele me ensinou um remédio caseiro e pediu que eu nun-

ca contasse a ninguém que remédio era esse. Eu respeito isso”, garante ela, que ainda 

mora no mesmo lugar. Com o remédio, em poucos dias Joel ficou curado e, assim que 

se sentiu bem, entrou no mato e arranjou um pedaço de madeira para fazer o seu pri-
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meiro cavalo de pau. Até hoje, mesmo se recuperando de um recente derrame, Joel 

ainda anda com firmeza. Dona Raimunda tornou-se evangélica, mas não se importa 

em contar essas histórias: “Ele não era Deus, não era santo. Deus é que sabe o que ele 

era. Pela fé, as pessoas alcançam muita coisa”.

Para encontrar a Fonte dos Milagres, é preciso ser guiado, pois não há placas. Quem 

vem de Bom Despacho, vira à esquerda numa estradinha de barro na beira do cami-

nho, segue em frente, passa por algumas casas, até que resta apenas uma trilha na 

mata que conduz à fonte. Neste santuário ao ar livre, tudo é silêncio, brisa, paz. Não é 

difícil, então, entender porque foi nessa reserva da Mata Atlântica que Venceslau Mon-

teiro obteve a sua cura. Mas quem teria a coragem de fazer o que ele fez? Abandonou o 

seu passado, passou a viver sozinho, tornou-se íntimo dos animais e recebia, indistin-

tamente, qualquer um que o procurasse em busca de conselhos e cura.

Venceslau vivia como um franciscano. Alimentava-se apenas com água, pão e peixe 

assado: “Só peixes pequenos, de pedra, como paru e jaguaraçá, que mamãe levava”, 

lembra Mariinha. Emagreceu, deixou o cabelo e a barba crescerem, usava sempre uma 

longa túnica de cor clara sobre a calça, amarrada na cintura por um cordão e um ro-

sário no pescoço. “Se espalhou o boato que ele tinha virado santo. Aí o povo começou 
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a chegar pra ver”, diz a sobrinha. Para proteger a fonte, foi construída uma pequena 

ponte de madeira, onde as pessoas levavam suas garrafas, que as sobrinhas mais no-

vas enchiam com a água santificada. Perto das garotas, transitavam algumas cobras 

“que obedeciam a ele”. Venceslau também conversava com os camarões que apareciam 

dentro do poço e havia ainda o inseparável beija-flor: “Que gostava de ficar pousado 

no ombro dele, até que meu tio dizia: ‘Vá pra sua casa’, que era um ninho dentro da 

capela”, conta o sobrinho Artur Costa Lima, referindo-se à pequena capela de palha, 

onde Venceslau passava os seus dias e recebia os visitantes.

Ano após ano, os romeiros não paravam de chegar. Logo foi preciso fazer outras 

cabanas, para abrigar quem precisasse pernoitar. Alguns ficaram, lembra Artur: “Ti-

ravam a madeira e a palha ali mesmo e faziam suas casas, mas foram poucos, não 

chegou a ter 10 casebres de dois, três metros”. Avani, natural de Mar Grande, foi uma 

das que ficou e teve um papel importante, pois passou a se responsabilizar por sua 

alimentação e ajudar a organizar toda aquela multidão. Três vezes ao dia, às 6h, 12h 

e 18h, Venceslau fazia as suas pregações: ao ar livre, rezava e falava com sabedoria. 

Além dos romeiros, esses momentos eram frequentados diariamente pelos moradores 

de Porto dos Santos, que aproveitavam para voltar com a sua dose diária da ágHoje 

vazias, as ruas da pacata Porto dos Santos não deixam entrever quão movimentada era 
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a cidade no tempo de Venceslau, chegando a abrigar mais de 200 visitantes por dia. 

Naquela época, o comerciante Cosme Lima era um garoto de 10 anos, filho do dono 

do armazém, Seu Zizinho, mas lembra bem de tudo: “Os romeiros desembarcavam 

dos saveiros e iam nos pedir informações. A gente vendia as coisas pra eles - bolachas, 

velas e os litros, as garrafas vazias - e éramos os guias também. Quando eles chegavam 

nos Milagres, se ajoelhavam e falavam seus problemas. Irmão Venceslau botava a mão 

na cabeça da pessoa e fazia uma oração. Sempre dizia que era só uma pessoa com fé e 

que quem tivesse fé seria curado. Não cobrava nada”. Além de Cosme, que Venceslau 

apelidou de “Menino de Recados” e seu irmão Jaime, outro guia de romeiros foi Cris-

pim Joselito da Silva, de 66 anos: “Levei pra lá muitos aleijados e cegos, que voltaram 

curados, gritando de alegria”.

Os romeiros vinham de barco, andando, no lombo de algum animal: “Vinha gente 

de Salvador, Ilhéus, Cachoeira, Barreiras”, lista Cosme. “Vinha gente de Ilha de Maré. 

Em Arembepe, tinha um barco só pra trazer romeiros. Alguns vinham pelo Porto da 

Misericórdia, do outro lado da ilha e caminhavam mais de uma hora até aqui”, diz 

Artur. Até o antigo saveiro de Venceslau, “É De Deus”, passou a ser usado só para 

o transporte de romeiros. “Quem cuidava do barco era Olegário, que trazia e levava 

gente pro antigo Mercado Modelo de segunda a sábado”, explica Seu Zizinho. Muitos 
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vinham pela manhã e iam embora à tarde. Quem ficava para dormir, tinha pouso certo 

na pensão de Álvaro Florêncio da Conceição, de 89 anos, ou Seu Alvinho. Para ele, o 

mais impressionante eram os milagres. “Eu tinha até um diário, onde catalogava todas 

essas curas, com nome e endereço da pessoa, para o caso de duvidarem e alguém que-

rer ir verificar depois”.

Premonições, vidência, curas e outros fatos inexplicáveis foram espalhando a fama 

de Venceslau e da sua fonte. Quem chegava para vê-lo, rezar e acender velas, já se 

defrontava com uma cena intrigante: a escultura do carneiro de cera. Todos contam 

que a escultura, perfeita, apareceu aos poucos, sozinha, no local onde se acendiam 

as velas. A cera foi derretendo e surgiu a imagem do animal, com patas, rabo, tudo. 

Todos lembram também de como Venceslau falava de Bom Despacho, que na época 

só tinha mato, preconizando que lá seria um lugar próspero, com eletricidade e muito 

movimento.

Entre os casos de premonições, os moradores de Porto dos Santos não esquecem 

o incidente com o “Veloz”, um barco que naufragou com 22 pessoas: “A gente estava 

aqui, por volta das 15h, aí ele disse pra ir todo mundo na praia, que tinha tido um aci-

dente com o barco, mas pra gente ficar tranquilo, que não tinha morrido ninguém”, 
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lembra Antonio Bráulio da Silva, de 71 anos, o Mestre Carreirinha. O próprio Carreiri-

nha conheceu de perto a vidência de Venceslau: “Chegou a notícia que meu pai tinha 

morrido. Naquele tempo era tudo difícil, não tinha como ligar, como saber de nada. Eu 

vim aqui e ele me acalmou. Disse que meu pai estava vivo e ia chegar em três dias. Em 

três dias meu pai apareceu”, conta Carreirinha, que nunca gostou de religião, mas ficou 

acreditando “na força espiritual que ele tinha”. A sobrinha Vicentina de Brito, 67 anos, 

lembra também do caso da garota desaparecida: “Um rapaz veio aqui pra saber de uma 

menina que tinha sumido. Meu tio disse que ela estava morta, enterrada no quintal. E 

ela estava mesmo lá”.

Os casos de cura foram igualmente numerosos. “Esses dias eu estava conversando 

com uma senhora da Igreja Deus É Amor. Ela estava lembrando que passou por aqui 

cega, levada pelos outros e depois do banho nos milagres, voltou enxergando”, conta 

Dona Raimunda Santos. As curas proporcionadas pela fé, entretanto, sempre desper-

taram polêmicas. Alguns padres apareciam às vezes para bisbilhotar, conta seu Alvi-

nho, que foi vítima de um golpe misterioso: “Apareceu um americano chamado Carlos, 

que anotava os milagres e mandava pra Itália. Ele queria ver também se a água tinha 

poderes. Até que um dia ele sumiu, levando o meu diário, onde eu tinha anotado todos 

os milagres, para um dia fazer ‘As Memórias do Irmão Venceslau’”.
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ilhA míSticA

Os devotos de Nossa Senhora da Piedade relembram: quando a imagem da santa 

foi reencontrada após a grande batalha de 1823, ela tinha deixado como sinal da sua 

intervenção o manto coberto de areia. No culto aos eguns, não podem faltar as home-

nagens a Onilé, a terra, nem à água doce e à água do mar. Enquanto para os membros 

da Eubiose, entrar no templo piramidal é uma forma de se conectar com o universo, 

por isso não se usam sapatos com sola plástica durante os cultos, para não bloquear a 

transmissão de energia. Na Ilha de Itaparica é assim, a fé assume várias feições. Reza-

se para santos, avatares, antepassados e orixás. Apesar das diferenças, há uma ligação 

entre as várias tradições religiosas: a crença de que a natureza desempenha um papel 

fundamental na harmonização do homem com o sagrado.

E como explicar a presença de uma água tão abundante e com poder até para curar? 

“A ilha está sobre uma bacia de água subterrânea de ótima qualidade. Há pontos em 

que ela brota até dentro do mar”, informa o biólogo Augusto Januário da Silva. Os po-

deres medicinais da água da Fonte da Bica levaram centenas de pessoas à ilha, enquan-

to a lama iodada de Itaparica que cura o beribéri motivou até a criação de um hospital 
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especializado nessa enfermidade, lembra a professora Cassimélia da Costa. Em 1937, 

Itaparica foi reconhecida legalmente como estância hidromineral9. Água ferruginosa, 

magnesiana, carbonatada ou radioativa. Segundo os pesquisadores que têm estudado 

essas fontes nas últimas décadas, na ilha, há água para todos os gostos e necessidades.

O fundador da Eubiose, Henrique José de Souza, nasceu em 1883, no centro de 

Salvador, onde hoje existe uma praça com o seu busto, nos fundos do Gabinete Por-

tuguês de Leitura. A ilha sempre foi especial para ele. “Seu avô tinha uma fazenda na 

Ilhota, por isso ele vinha muito aqui”, conta Neime Rossi, administradora regional da 

Sociedade Brasileira de Eubiose, em Itaparica. “Quando tinha 16 anos de idade, visitou 

lugares como Lisboa, Sri Lanka, Calcutá, Allahabad, Nova Delhi, Srinagar e Leh, onde 

foi iniciado espiritualmente”, acrescenta Vera Violeta, do Departamento de Salvador. 

Ainda muito jovem, Henrique recebeu a orientação de que deveria iniciar o seu traba-

lho, quando caminhava pela praia de Itaparica. Apesar de todo o mistério em torno dos 

9 - Itaparica é um das poucas estâncias hidrominerais brasileiras situadas à beira-mar. Um velho ditado sobre a água de Itaparica 

assegura: “É água fina, que faz velha virar menina”.
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rituais da Eubiose, Neime dá algumas pistas: “O professor deixou a orientação sobre 

os arcanos maiores do tarô, que são estudados nas aulas. Trabalhamos também com 

cores, sons e números. O símbolo que usamos é o Om, em sânscrito: o acorde perfeito, 

o som do universo”.

Em Mar Grande, na ilha, foi construído um grande templo. “A pirâmide foi ergui-

da em homenagem ao início da raça brasileira, com a junção luso e tupi, através de 

Caramuru e Catarina Paraguassu, pois ela era natural de Itaparica”, explica Neime. 

O formato de pirâmide também serve como um canalizador de energia. A Eubiose se 

espalhou pelo Brasil e pelo mundo: “Os outros templos estão em São Lourenço, Minas 

Gerais, e em Nova Xavantina, Mato Grosso. Juntos, eles formam um triângulo, ten-

do Brasília no meio, como ponto culminante de energia cósmica”. Para os membros 

da Eubiose, a ilha nunca deixou de ser um lugar especial: “Itaparica é um ponto de 

equilíbrio, como o fiel da balança. A ilha toda tem pontos importantes, onde existem 

trabalhos espirituais estabelecidos”, diz Neime.

Domingos dos Santos, líder do Ilê Babá Agboulá, o tradicional terreiro dos eguns 

de Ponta de Areia, também afirma: “Essa ilha tem muito axé”. Um axé que, para ele, 

não se separa da África: “Temos muitos parentes em Vera Cruz, no Baiacu. Lá tinha 
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Tio Serafim, com um terreiro de seita, Tio Opê, Tio João, que vieram da África. Esses 

foram trazendo os axés e passaram pra meu avô, que ficou encarregado do terreiro de 

Ponta de Areia”. Foi no início do século XX que o avô de Domingos, Eduardo Daniel 

de Paula, iniciou o culto aos Eguns: “Aqui não tinha 20 casas. Eram só roças e todo 

mundo pescava”. O misterioso culto aos eguns cresceu, outras casas surgiram, até fora 

da ilha e da Bahia, mas os mandamentos básicos são os mesmos: “A terra é sagrada: a 

gente nasce em cima dela, ela nos cria, nos alimenta e nos come. A água também é: ela 

nos cria, nos dá todo conforto e nos conserva”.

Como pessoas de fé, os membros da Eubiose e do culto aos Eguns não poderiam ser 

indiferentes à história de Venceslau. Henrique José de Souza deixou vários relatos so-

bre ele, descrevendo-o como um homem iluminado, com alto potencial. Recentemen-

te, o grupo de Itaparica produziu um vídeo, entrevistando descendentes de Venceslau, 

que está sendo divulgado nas atividades internas da Eubiose. Domingos dos Santos 

também visitava Venceslau sempre que podia: “Conheci ele desde Amoreiras. Compra-

va muito na venda dele. Depois veio o boato que ele tinha virado santo, que jejuava, se 

alimentava só de fé. Eu ia lá de vez em quando tomar banho, acender uma vela. A água 

era um milagre. Todo mundo se curou. Acredite quem quiser, goste quem quiser. Ele 

tinha axé e muito”.
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“Eu não sou santo, quem cura é a água”, repetia Venceslau Monteiro, que falava 

pouco, mas não errava nos prognósticos. Em seu livro “A ilha de Itaparica”, Ubaldo 

Osório cita comentários de alguns estudiosos sobre essa água. Segundo Mathias Roxo, 

a água certamente deveria ser radioativa, por causa da monazita, um mineral radiativo 

presente na costa. Roxo percebeu também que a água da Fonte da Bica tem um grau 

crioscópico superior ao da água comum. Pirajá da Silva acrescentou que “as águas que 

atravessam solos radíferos, se carregam de emanações que se perdem no fim de quatro 

dias, após terem fluido das nascentes”. Emanações que influem sobre os germes, toxi-

nas, modificam a nutrição, aumentam o número de hemácias e leucócitos. Enquanto 

Domingos Carlos percebeu nessa água um cheiro sulfuroso, de água carbonatada e 

sulfatada sódica, com boa quantidade de ácido carbônico.

O biólogo Augusto Januário da Silva é ainda mais claro: “Essas fontes possuem mi-

cronutrientes fundamentais para o desenvolvimento dos animais”. Ou seja, água fer-

ruginosa tem ferro, por isso é um milenar remédio para quem tem anemia; água calcá-

ria é boa para os nossos ossos, que são formados justamente por carbonato de cálcio, 

prevenindo problemas como osteoporose; enquanto o magnésio é um importante ele-

mento da composição sanguínea. Entretanto, todo esse manancial de água potável da 

melhor qualidade vem sendo destruído dia-a-dia. Segundo Silva, nos últimos 10 anos 

http://www.editoraplus.org


178infoeditoraplus.org

a situação piorou muito, pela destruição indiscriminada da mata ciliar para se fazer 

aterros, galpões, loteamentos, pastagens, conseguir lenha para padarias, criatório de 

camarões, etc. A relação entre água e planta é simples: sem folha, não há água. “Porque 

é a planta que tira a água do subsolo e joga para a superfície, que conserva a umida-

de e cria as micronascentes. Sem as plantas, a água vai embora: evapora e vai para a 

atmosfera ou se perde no subsolo e sai numa área mais baixa”, explica ele, contando 

que até quem deveria preservar também polui: “Até o Bahia Azul está destruindo um 

manguezal, ao jogar no mar um efluente que não foi devidamente tratado”.

Para lidar com esses problemas e tentar salvar as mais de 23 fontes da ilha, foi cria-

da a ONG Gaiah - Grupo de Apoio Itaparicano Ambiental e Humanista. “O nosso ob-

jetivo é fazer um trabalho educacional e criar sustentabilidade nas comunidades para 

preservar as fontes. Conseguimos agora uma importante vitória, que foi a aprovação 

junto à Câmara de Vereadores do Projeto de lei 467, para a preservação de 50 metros 

de mata ciliar ao redor das fontes”, comemora Ilca Valéria de Andrade, uma das dire-

toras do Gaiah, que pode ser contactado pelo e-mail gaiah.itaparica@ig.com.br. Mas, 

segundo ela, algumas fontes já foram perdidas para sempre, por causa dos aterros, 

como a Fonte da Prata.
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Por enquanto, a Fonte dos Milagres, de Venceslau, conseguiu escapar da destrui-

ção. Situada numa área de 40 hectares, que pessoas como Cosme e Jaime Lima estão 

tentando transformar num parque ecológico, ela ainda sobrevive por causa dos seus 

guardiões: grandes cajueiros, sucupiras, paus-pombos, biribas e dendezeiros. O único 

som que se ouve é o suave estalido das sementes de murici espalhadas pelo solo. E o 

colorido vem dos ananases, que tingem o caminho de vermelho com os seus lindos fru-

tos, os abacaxis bravos. No meio de tudo, um filete de água, que corre o ano inteiro. Ele 

brota na mata fechada, deságua numa pequena depressão, segue sem pressa até outro 

poço e depois trilha o caminho inevitável, que é encontrar-se com o mar.
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fim de um Sonho, começo de outroS

Em Itaparica, 1961 foi um ano estranho. Apesar de ter apenas 246 quilômetros qua-

drados, a ilha foi subdividida em duas regiões, com duas prefeituras - Itaparica e Vera 

Cruz - e, nesse mesmo ano, Venceslau Monteiro foi expulso da Fonte dos Milagres10. 

Tudo aconteceu logo no começo da manhã, por volta das 9h. O grupo passou antes na 

venda de Porto dos Santos e avisou a quem estava lá: “Vamos derrubar a casa de Seu 

Boneco”. Não houve apelo ou lágrimas que demovessem Ajax Baleeiro, proprietário 

da fazenda onde ficava a Fonte dos Milagres, Celso, que tomava conta da fazenda e 

os outros homens que estavam com eles. A ação de despejo foi rápida e certeira: com 

o machado, eles derrubaram a capela e as casas dos romeiros. De armas em punho, 

ameaçaram voltar caso o local não fosse desocupado, conta quem estava por lá naquela 

época. Segundo moradores de Porto dos Santos, Afrísio Vieira Lima11, sócio de Ajax, 

10 - Em 1961, a Ilha de Itaparica foi dividida em dois municípios. Itaparica e Vera Cruz, que detém 85% dos 246 quilômetros 

quadrados da ilha. Os principais distritos de Itaparica são Bom Despacho, Manguinhos, Amoreiras, Ponta de Areia, Itaparica, 

Mocambo e Misericórdia, sendo estes dois últimos na contracosta da ilha, a parte que não se vê de Salvador.

11 - Pai do ministro Geddel Vieira Lima, Afrísio foi vereador pela UDN, deputado pela ARENA e PDS e secretário de Segurança 

Pública da Bahia.
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também teria participado da expulsão, o que ele nega. “A saída dele foi uma coisa im-

pressionante. Ele montado num jegue e todo mundo cantando, rezando e chorando. 

Do mato, vinham uns gemidos terríveis. As cobras brigavam umas com as outras no 

meio do caminho”, diz Dona Mariinha.

Antigo morador de Porto dos Santos e ex-vereador, Seu Alvinho sabe de cor o en-

cadeamento de proprietários da área onde fica a Fonte dos Milagres. Primeiro, ela 

pertencia a Eusébio Ramos, que nunca incomodou Venceslau. Depois, Ramos vendeu 

o terreno para Henrique Garrão. Henrique, então, vendeu o terreno para Ajax, que 

expulsou Venceslau. Quando saiu da Fonte dos Milagres, ele aceitou o oferecimento 

de um conhecido para ficar em Bom Despacho, mas não houve jeito: Venceslau não 

conseguiu mais se alimentar, adoeceu logo e morreu. No seu enterro, no cemitério de 

Itaparica, desabou um terrível aguaceiro, que logo foi traduzido como um dia “em que 

até a natureza chorou”.

Até hoje os moradores de Porto dos Santos ficam consternados ao lembrar do que 

aconteceu. Os motivos para tanta agressão contra um homem pacífico podem ter sido 

vários. Alguns afirmam que o administrador da fazenda vivia fazendo intriga, dizendo 

aos proprietários que Venceslau estava querendo se apossar das terras. Outros dizem 
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que os proprietários estavam de olho no dinheiro que os romeiros deixavam para Ven-

ceslau e permanecia espalhado pelo chão e que até tentaram vender-lhe o terreno. Há 

também quem alegue motivos políticos, pois Venceslau era cortejado por gente como 

o governador Régis Pacheco, que foi a Porto dos Santos só para vê-lo, lhe deu uma 

cadeira de presente, o chamava de “Meu padrinho” e se “ofereceu para desapropriar o 

terreno para ele. Mas Irmão Venceslau não quis, dizendo que ninguém ali tinha terra, 

que quando eles chegaram, só encontraram os índios”, conta Seu Alvinho.

Para quem acredita nas explicações místicas, a sobrinha Mariinha conta o seguinte 

episódio: “Um dia chegou um pássaro estranho, parecia uma coruja, com olhos gran-

des, cabeça redonda e pousou no pé de ingá. Meu tio disse a minha mãe que o pássaro 

tinha vindo trazer uma mensagem, que quando ele fosse embora, ia começar o sofri-

mento dele. Minha mãe chorou e ele disse a ela que não tinha jeito, que era assim que 

tinha que ser. O pássaro ficou ali 15 dias e depois sumiu. Um tempo depois, aconteceu 

tudo”. Algum tempo após o incidente, Ajax Baleeiro sofreu um acidente, perdeu as 

duas pernas e depois faleceu. Atualmente com 72 anos, o advogado e pecuarista Afrí-

sio Vieira Lima dá a sua versão da história: “Eu era fazendeiro na época e tinha essa 
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fazenda em sociedade com Ajax Baleeiro, filho de Aliomar Baleeiro12. Deixei Vences-

lau ficar lá muito tempo, fui diversas vezes lá, sou muito religioso. Mas senhor Ajax se 

aborreceu, porque ele começou a dar lotes pras pessoas, demarcava. Aí senhor Ajax 

disse que ele não podia ficar, que não podia dar o que não era dele”. Afrísio garante 

também que não estava presente no dia da expulsão - “fui fazer outra coisa” e que, logo 

após o incidente, desfez a sociedade com Ajax: “Vendi a minha parte na fazenda”, diz 

ele, afirmando lamentar tudo o que aconteceu.

Dona Dudu era uma daquelas pessoas que estavam sempre ao lado de Venceslau, 

organizando as filas, as orações. Vivia tão imersa nesse ambiente espiritual que, com 

o falecimento do seu mentor, acabou criando ela própria rituais para prosseguir ho-

menageando-o. No dia do aniversário e falecimento de Venceslau, 28 de setembro, e 

no Dois de Julho, eram feitos vários ritos espiritualistas na Fonte dos Milagres. A sua 

casa, em Gameleira, era procurada diariamente por pessoas em busca de orientação. 

Na década de 80, ela se uniu a Dona Iraci Brito e, juntas, fundaram o Centro Espiritu-

alista Irmão Venceslau Monteiro, em Gameleira, inclusive com sede própria. Durante 

12 - Político e jurista, o baiano Aliomar Baleeiro foi deputado pela UDN e exerceu os cargos de ministro e presidente do Supremo 

Tribunal Federal durante o regime militar.
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anos, as duas e depois só Dona Iraci, após o falecimento de Dona Dudu, mantiveram 

esse atendimento espiritual, que continuou levando pessoas à Fonte dos Milagres, para 

se banhar, acender velas, rezar. Após a morte de Dona Iraci, o centro foi desativado na 

ilha.

Na sua própria família, Venceslau também deixou alguns bons frutos. Tereza Lima 

Sales, de 70 anos, ouviu do seu tio que devia se preparar, pois teria uma missão. Não 

demorou muito para ela descobrir qual era: “Fui a parteira daqui durante muito tem-

po. O primeiro parto que fiz foi o da minha irmã. Depois fiz parto no mato, na estrada, 

na ponte, no mar. Ia em qualquer lugar e olhe que naquele tempo não tinha luz, era 

tudo na base do fifó”. Hoje ela já não faz mais partos, acha melhor que as mulheres 

procurem a maternidade, mas ainda sabe de cor os misteriosos versos que aprendeu 

com o tio - “ele disse uma vez só e eu aprendi” -, que lhe garantiram êxito em todos os 

partos que realizou: “Nunca veio nenhum menino na posição errada”.

Quem mora na ilha, principalmente em Porto dos Santos, não esquece de Vences-

lau e sua fonte. “O povo continuou indo todo domingo pegar um litro de água que vai 

bebendo aos poucos durante a semana”, explica Cleide Conceição Nascimento, de 36 

anos. Quando morou na ilha, em 1977, o publicitário Nelson Varón Cadena ouvia tanto 
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falar de Venceslau que até começou a pesquisar a sua vida. Por conta dos cabelos com-

pridos, havia até quem imaginasse que Cadena fosse um dos seus possíveis filhos. Ape-

sar da lembrança, nos anos 70 e 80 o lugar onde tudo aconteceu entrou em decadência, 

até que um grupo decidiu revitalizar a fonte. “Foi em 1992. Estava tudo largado, então 

eu formei um grupo, fomos lá, limpamos, construímos a gruta de pedra onde era a ca-

pela, um cruzeiro e passamos a preservar o local”, conta o comerciante e ex-vereador 

Cosme Lima. Nesse grupo, estava gente como o mestre-de-obras Carreirinha, constru-

tor da capela de pedra, que também é projetista, escultor, músico e chegou a trabalhar 

com restauração de monumentos em Ouro Preto. Os frequentadores foram voltando 

aos poucos. O livro de assinaturas inclui visitantes de Salvador, Rio de Janeiro, São 

Paulo, Brasília e França.

Quem nem chegou a conhecer Venceslau, mas cresceu ouvindo falar dele, como Ag-

naldo de Matos, de 30 anos, garante que, nos últimos anos, alguma coisa mudou: “A 

memória dele e a consciência da importância da fonte está ficando mais forte”. No 

último dia 28 de setembro, uma grande festa aconteceu na Fonte dos Milagres e já há 

até professor levando seus alunos para conhecer o local. Uma lembrança ainda tão 

forte, que o arquiteto e especialista em gerenciamento ambiental Everaldo Antonio 

de Marcelo, sonha em ver surgir ali o Parque Irmão Venceslau. Diretor executivo da 
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Associação Ambientalista Anhanga, criada em 1999, ele acredita que é fundamental 

transformar o local numa unidade de preservação da Mata Atlântica por conta do seu 

interesse eco-turístico-religioso. “Estamos abertos a empresas e instituições que quei-

ram abraçar esse projeto de resgate dos valores culturais, ambientais e religiosos da 

ilha”, diz ele, que pode ser contactado pelo e-mail everaldo@atarde.com.br. E também 

estão interessados em localizar e resgatar outras histórias e outros locais importantes 

nessa que é, possivelmente, a ilha mais mística da Baía de Todos os Santos.
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