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RESUMO  

 

Este trabalho está intimamente ligado às relações que desempenharam as produtoras de 

charutos da cidade de Muritiba – Bahia. A produção fumageira chegou ao seu auge entre os 

séculos XIX e XX e teve seu fim no século passado, na cidade. Essas mulheres foram 

diretamente responsáveis pelo alcance, já que foram a base da produção, desenvolvendo 

diversas funções desde a chegada do tabaco até a finalização do mesmo. O foco da discussão 

é a atuação cotidiana do feminino como charuteiras através dos relatos de três fumageiras 

muritibanas, no processo para a criação do produto final, numa das linguagens artísticas mais 

antigas a qual se tem conhecimento: desenhos a mão livre. Elas, de alguma forma, 

provocaram transformações no meio social, econômico e cultural da região. Aqui se expõem 

suas ideias, quebras de paradigmas e o retorno para casa. 

 

Palavras-chave: Fumo, Memória, Fumageiras, Desenho, Muritiba. 
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ABSTRACT 

 

This work is closely linked to the relationships that the cigar producers of the city of Muritiba 

– Bahia. The tobacco production reached its peak between the nineteenth and twentieth 

centuries and ended in the last century in the city. These women were directly responsible for 

the scope, since they were the base of the production, developing diverse functions from the 

arrival of the tobacco until the finalization of the same one. The focus of the discussion is the 

daily performance of the female as charuteiras through the reports of three fumageiras 

women, in the process for the creation of the final product, in one of the oldest artistic 

languages known: free hand drawings. They have, in some way, brought about changes in the 

social, economic and cultural milieu of the region. Here they expose their ideas, paradigm 

breaks and return home. 

 

Key words: Smoke, Memory, Fumageiras, Drawing, Muritiba. 
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INTRODUÇÃO 

 

O produto artístico final resultante de As Contribuições Femininas na Produção 

Fumageira em Muritiba é o processo de série de desenhos a carvão à mão livre. Tem como 

finalidade levantar os aspectos que envolvem a memória coletiva e as relações de 

pertencimento, enquanto gênero, de uma classe produtora base na tradição de fazer charutos 

no Recôncavo
1
 da Bahia. Nos diálogos entre as linguagens tradicionais da arte, os desenhos a 

grafite que são desenvolvidos no processo criativo inicial, dão forma à obra final sob a técnica 

de carvão. É o resultado visual dos questionamentos que esse trabalho desenvolve. 

A escolha para essa temática aflora nas minhas inquietações de compreender como 

funcionavam dentro da minha terra natal, Muritiba – Bahia, no século XX, a produção 

artesanal que exerciam as mulheres fumageiras, espaço onde se condensavam ações, relações, 

emoções e sentidos, quando através do fazer coletivo se relacionavam, produziam e existiam 

no mundo, e a essa rede de interações, produzindo conjuntos de significados sobre a 

sociedade.  

No processo de criação utilizo-me de entrevistas que abordam questões quanto à 

memória individual e coletiva das fumageiras; registros e arquivos encontrados; memórias 

próprias; para entender os aspectos que envolvem suas trajetórias, a saída dessas mulheres de 

suas casas ao trabalho e tradições. Essas narrativas e memórias próprias conduzem todo o 

processo de criação artística, onde busco acumular cada ilustração desenvolvida com 

referências simbólicas, que evidenciem as histórias de vida e costumes destas mulheres. 

Ingressei no curso de Artes Visuais na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

(UFRB) no ano de 2014, onde prazerozamente estive em contato com uma gama de 

linguagens artísticas. Sempre com um forte apreço principalmente pelas linguagens artísticas 

tradicionais, como o desenho, a pintura, a gravura, que permitem-me explorar o mundo, a 

história, ideias, emoções, coisas, memórias, – elas são como um exercício mental ao qual 

atenho-me a observações e visões sobre as coisas do mundo –. Entre os riscos, que 

mentalmente surgem, capto imagens e nesse processo, as formas são expressas no papel. As 

disciplinas História da Arte I e II; Técnicas e Processos Artísticos I, II e III; História da Arte 

                                                        
1 Entende-se por Recôncavo Baiano a faixa de terra que circunda e que é banhada pela Baía de Todos-os-Santos. 
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Moderna e Contemporânea; História da Arte no Brasil; Teoria, Curadoria e Crítica da Arte; 

Arte e Patrimônio e Elaboração de Projetos em Arte Visuais, são transmissoras do 

conhecimentos que constroem as estruturas vitais no meu propósito acadêmico, elementos 

aprimoradores e incentivadores neste trabalho final. O tema foi então sendo desenvolvido em 

função das vivências e memórias, através de entrevistas e pesquisas sobre mulheres 

produtoras de charutos no município de Muritiba – BA, bem como pelas pesquisas 

relacionadas aos processos artísticos ligados às produções de obras bidimensionais. 

A pesquisa As Contribuições Femininas na Produção Fumageira em Muritiba 

nesce em virtude de uma temática para o Trabalho de Conclusão de Curso e para tal, unido à 

firmar o compromisso em atribuir ênfase ao desempenho cotidiano de mulheres, que na 

produção artesanal predominatemente liderada por elas, conquistaram seu espaço no cenário 

nacional ao mesmo tempo ao que vivenciavam uma época de preconceitos e discriminações 

de gênero. 

Sobrinha de charuteira, nesse processo, utilizo-me de entrevistas cedidas pela minha 

tia que prestou serviços parte de sua vida e se aposentou como charuteira, como também com 

outras charuteiras não mais em atuação, além de livros, arquivos, fotografias e lembranças 

próprias de infância... Eram diversas mulheres num imenso galpão trabalhando, e 

corriqueiramente passava e as observava pelo portão, e a minha curiosidade em desenvolver 

pesquisas por atividades lideradas por mulheres em minha terra natal se fundem. O painel de 

As catadoras (Figura 7 c) é uma reprodução dessas lembranças guardadas em minha memória. 

Sandra Rey
2
 em seu texto “Por uma abordagem metodológica da pesquisa em artes”

3
 

(2002) tenta equacionar os processos de fazer arte, já tão desmitificados e muito mais 

abrangente ao longo dos séculos, chegando a arte contemporânea, que também possui as suas 

as excentricidades e se desdobra num ramo de complexidade acerca das operações teóricas e 

técnicas, à metodologia de pesquisa, comportamento acadêmico direcionado a trabalhar com 

parâmetros rigidamente estabelecidos. 

                                                        
2 Viveu na França onde defendeu tese em Artes Plásticas na Paris I - Panthéon Sorbonne e realizou pós-
doutorado em Fotografia na Universidade de Paris 8. Vive e desenvolve seu trabalho artístico em Porto Alegre. 

Sua pesquisa está centrada na fotografia e tecnologia digital produzindo trabalhos em grandes e pequenos 

formatos, vídeos, instalações, livros de artista. 
3 REY, Sandra. Por uma abordagem metodológica da pesquisa em artes visuais. In BRITES, Blanca; TESSLER, 

Elida(Org.) O meio como ponto zero : metodologia da pesquisa em artes plásticas. Porto Alegre : E. 

Universidade/UFRGS,2002. p.123-140. 
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Mesmo o artista da arte contemporânea tendo que lidar com essa dualidade, não ter 

uma estrutura teórica ou regras antes de realizar o seu trabalho, seu processo de criação acaba 

se tornando uma experiência frutífera para a pesquisa, investigação, com possibilidades de 

surgir questionamentos e respostas redirecionando tais pontos de vista a outros caminhos e os 

acrescentando como conhecimento a pesquisa geral. 

Para o artista, a obra é, ao mesmo tempo, um "processo de formação" (p.59) e um 

processo no sentido de processamento, de formação de significado. É nessa borda, 
entre procedimentos diversos transpassados por significações em formação e 

deslocamentos, que se instaura a pesquisa. (REY, 2002, p. 123) 

Rey apresenta a importância do processo de pesquisa, ao que metaforicamente avalia 

como uma nascente de um fluxo ao qual termina na criação de objetos artísticos, para ela mais 

importante que as respostas são os questionamentos e reflexões que a pesquisa levanta. As 

Contribuições Femininas na Produção Fumageira em Muritiba, pesquisa em arte que 

cresce com esse motivo, atém-se a responder questionamentos como: 1. como podemos 

identificar a trajetória das tradições do fazer charutos? 2. Como não deixar que as memórias 

se percam ao passar dos anos devido a desenvoltura da nossa sociedade atual? 3. De que 

maneira evidenciar as conquistas que por elas foram adquiridas? 

 Analisando tais aspectos, os objetivos são: 

 Analisar as questões sobre memória e identidade social das produtoras de fumo da 

cidade de Muritiba, Bahia – Brasil; 

 Produzir imagens bidimensionais, em desenho a carvão, sobre as “catadoras” e demais 

simbologias do trabalho com fumo. 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre memória social e espaço-tempo, 

patrimônio cultural, Recôncavo Baiano, sobre a linguagem artística empregada na obra: o 

desenho e sobre os papeis sociais de gênero.  

A série de desenhos As catadoras, Secagem,  Sem título e Folha de tabaco foi exposta 

ao público na Galeria do Núcleo de Memória e Documentação do Recôncavo (NUDOC) da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em Cachoeira – BA,  nos dias 14 e 15 de 

fevereiro de 2019, na exposição coletiva “Olhares de Bahia”, organizada e executada pelos 

seis discentes concluintes do curso de Artes Visuais (2014.1). 
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O trabalho é estruturado ao longo desse texto em três momentos distintos, que são: 

Momento I – “O Recôncavo Baiano: terra das charuteiras” aqui, o cenário fumageiro é 

exposto, além das discussões sobre as assimetrias sociais; Momento II – “O desenho e 

produção artística”, se faz um breve relato teórico sobre o desenho como obra artística e 

descreve o processo de criação da obra; e Momento III – “A exposição ‘Olhares de Bahia’”, 

apresentação da exposição. 
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1. O RECÔNCAVO BAIANO: TERRA DAS CHARUTEIRAS 

 

 

 

1.1 BREVE NOTA SOBRE CLASSES OPERÁRIAS 

 

A história operária e o seu desenvolvimento ao qual me concentro nesse presente 

trabalho, de acordo com a clássica passagem, nos produziu uma versão, que como descreveu o 

historiador britânico Eric Hobsbawm
4
 em “Mundos do trabalho”

5
, oculta dos reais caminhos 

percorridos pela classe desde o processo pré e pós-industrialização. Dentro desse que se 

entendia como um “molde” tradicional de desenvolvimento do movimento operário, 

justificado com fatos, a classificação dos movimentos poderia destacar alguns como centrais e 

até excluir ou marginalizar outros. Hobsbawn destaca que, 

Mais uma vez, é importante recuperar o que pudermos sobre moda como os 
trabalhadores pobres viviam, agiam e pensavam, e, na medida em que agora está se 

produzindo uma grande quantidade de “história oral” ou mesmo de memórias (como 

as publicadas pela History Workshop) realmente escritas por homens e mulheres da 

classe trabalhadora, há uma importante ampliação de nossa perspectiva. E, no 

entanto, tal produção não é um fim em si mesmo, por mais que nos entusiasmemos 

em descobrir o que até então era desconhecido. (HOBSBAWM, 1987, p. 21) 

A partir da compreensão teórica, onde se têm formulado perguntas e buscando o 

material à luz dessas questões, com clareza conceitual e metodológica, nos encontramos 

diante de considerações de extrema importância: 1) Relações de classe, qualquer que seja a 

natureza da classe, não pode ser analisada isoladamente, tendo em vista que a história operária 

é componente da história geral de sociedades que possuem características específicas em 

comum; 2) A história operária possui níveis (socioeconômico, político, cultural, ideológico) 

aos quais não podemos abstrair um ou mais níveis dos demais; 3) Tentar encontrar um 

consenso sobre quais aspectos seriam quantitativos para definição do que seja um grupo 

representante de um específico movimento operário.     

É notável que a história operária tenda a interpretar e a transformar o mundo. Ora, essa 

interpretação deve ser objetiva e verdadeira a quem se deva informar. Outra grande questão 

que seve ser reiterada quanto à negligência de transformar o mundo através de perspectivas 

                                                        
4 Eric Hobsbawm (1917-2012) foi um historiador inglês, considerado um dos mais importantes no âmbito da 
historiografia contemporânea de orientação marxista. 
5 HOBSBAWM, Eric (org.). Mundos do Trabalho. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
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políticas ou teorias acadêmicas, que se fazem ligadas diretamente é de que o subproduto ao 

qual se busca. Existem perigos reais quando nossas próprias vivências e inclinações ou 

autonomia de nossos mecanismos abrem espaços e criam quadros preocupantes de nossas 

próprias interpretações. Quanto a essas preocupações, é válido tornar compreensível qual será 

o rumo de quem opta por transformar o mundo: as pesquisas devem implicar transformação e 

que não nos esqueçamos de que aqui, o nosso sujeito e objeto são seres humanos 

trabalhadores, mulheres e homens muritibanos. O objeto final desse trabalho é elucidar um 

mundo onde as trabalhadoras do armazém de fabricação de charutos constroem a sua própria 

história de vida. 

 

1.2 O RECÔNCAVO 

 

 

Para uma localidade que vem a apresentar tais histórias de vida, Muritiba, município 

da Bahia, Brasil, é uma parte importante dentro de toda uma rede histórica da agroindústria, 

numa economia destaque nacional com avanço internacional significativo, desde tempos de 

Brasil Império. 

Nessa rede está à região do Recôncavo
6
 Baiano. Não se sabe precisamente a origem do 

fumo no continente americano, mas no Recôncavo o fumo teve o seu período de apogeu a 

partir do início do século XIX até a década de 1960, quando diversas empresas agroindustriais 

do fumo ali foram instaladas e a produção atingiu recordes.  

Analisando de um ponto de vista genérico, pois o conceito de Recôncavo varia de 

acordo com o enfoque sob o qual é analisado, de modo que se fala de um recôncavo 

geográfico, de um recôncavo histórico e de um recôncavo sociológico, é uma região do estado 

da Bahia que entorna a Baía de Todos-os-Santos, corresponde a uma área de 

aproximadamente 10.400Km
2
, formada na maioria por terras baixas, abertas para a maior baía 

da costa brasileira
7
. Tal como é conhecido atualmente, limita-se a leste com o Atlântico; ao 

sul, com os atuais municípios de São Miguel das Matas, Lage e Valença; a oeste, com Santo 

Estevão, Antonio Cardoso e Castro Alves; ao norte, com Feira de Santana, Coração de Maria, 

Pedrão, Alagoinhas e Entre Rios.  

                                                        
6 O termo recôncavo é descrito no dicionário como “gruta, lapa; Terra circunvizinha de porto ou baía.” 
7 Fonte: IBGE. 
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De grande riqueza histórica e cultural, nos três primeiros séculos de colonização (até 

meados do século XIX), a atividade agrícola foi a maior responsável pela localização e 

desenvolvimento de povoações no Recôncavo: em suas terras baixas, em torno da Baía de 

Todos-os-Santos, se concentrava a cultura de cana. Segundo Esterzilda Azevedo
8

 em 

“Engenhos do Recôncavo Baiano”
9
, 

Em séculos posteriores, foram ocupadas as terras altas, compreendidas entre os rios 

Paraguaçu e Jaguaribe, onde se desenvolveram as culturas do fumo e de subsistência, 

além de atividades extrativas relacionadas à produção do açúcar – a derrubada da 

madeira, entre outras. (AZEVEDO, 2009, p. 23-24) 

O Recôncavo das charuteiras teve início no século XVII em contraponto à economia 

escravocrata do açúcar. Era produzido nas terras de massapé (terra argilosa, ótima para o 

cultivo da cana-de-açúcar), Salvador era porto de embarque e centro polarizador de toda uma 

região, cujas fronteiras econômicas não pararam de ampliar. Uma parte dos municípios de 

Cachoeira e São Felix hoje, é onde se localizava uma pequena parte da região fumageira da 

Bahia colonial. Com o desenvolvimento da antiga lavoura fumageira colonial a partir do 

século XIX, dá-se a expansão dos limites territoriais ampliando-se na zona do planalto, na 

direção sul e norte. 

Por outro lado, em sua expansão territorial, enquanto atividade, a lavoura do  

tabaco ultrapassou os limites do Recôncavo e expandiu-se para outras localidades no estado. 

Nesses lugares (áreas distintas do Recôncavo) as lavouras implantadas tinham como destino 

principal a produção artesanal de fumo em corda para comercialização no mercado interno 

nacional.
10

 

 

 

 

 

                                                        
8 Esterzilda Azevedo é graduada em Arquitetura e mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal da 
Bahia, é doutora em Estruturas Ambientais Urbanas pela Universidade de São Paulo e realizou seu pós 

doutorado em Requlificação Urbana na Universidade Degli Studi di Roma- La Sapienza. 
9 AZEVEDO, Esterzilda Berenstein de. Engenhos do Recôncavo Baiano. – Brasília, DF : Iphan / Programa 
Monumenta, 2009. 140 p. 
10 COELHO, Cecily Almeida. A crise na agro-indústria fumageira e os impactos na economia da região do 

recôncavo baiano. 1999. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - 

Universidade Federal da Bahia, Salvador, 1999. 
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1.3     MURITIBA 

 

O campo de pesquisa desse trabalho se passa a partir da década de 1980 no município 

de Muritiba, interior do estado da Bahia, como seus 86,311 km² de área territorial e população 

estimada em 29.387 pessoas em 2018, segundo dados do IBGE.  

A cidade tem início com a vinda de exploradores portugueses e jesuítas em 1559, que 

avançaram nas regiões onde hoje se encontram as cidades Cachoeira e São Félix. 

Posteriormente, ao subirem a serra às marges do Rio Paraguaçu, fundaram um templo e um 

convento dando origem ao povoado de Muritiba. 

Muritiba passou à categoria de Vila em 8 de agosto de 1919, mediante Lei 1.349 

proferida pelo então governador da Bahia, Antonio Muniz Sodré de Aragão. Três anos depois, 

no dia 3 de agosto de 1922,  elevou-se à categoria de cidade. 

De acordo com uma linha do tempo descrita no livro “Muritiba – Resgatando sua 

história”
11

, de Nelson Brito
12

, o ciclo fumageiro em Muritiba e cidade vizinhas, se pode 

destacar todo o desenvolvimento do fumo na região, desde seu auge e sua decadência em 

quatro cenários distintos:  

1840/1880 – Primeiro cenário: Maragojipe e Cachoeira são destaques comercial, da 

mesma forma, as terras pertencentes a Cachoeira, hoje São Félix, Muritiba, Cruz das Almas e 

São Gonçalo dos Campos. 

1881/1910 – Segundo cenário: Nasce em Muritiba a fábrica São Felista. 

1911/1950 – Terceiro cenário: Nasce em Muritiba a fábrica Pimentel; em Maragojipe 

sai a Vieira de Mello, adiquirida pela Suerdieck; entra em decadência a Dannemann em 

Maragojipe, Muritiba e São Félix, em decorrência da Segunda Guerra Mundial. 

1951/2009 – Quarto cenário: o hábito de fumar desvencilhado do charuto e migrado 

aos cigarros, faz com que a produção de charutos despenque e perca sua relevância. A 

                                                        
11 CARDOSO, Nelson Brito. MURITIBA – Resgatando sua História. Muritiba: JM GRÁFICA & EDITORA 
LTDA., 2012. 356 p. 
12 Nelson Brito Cardoso, muritibano, foi contador, auditor interno e gerente financeiro. Hoje aposentado, é 
escritor. 
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Dannemann volta a produzir e logo após ela e a fábrica Costa Penna não resistem. Outras 

fábricas se instalam em Muritiba e região, mas o declínio da indústria fumageira é inevitável, 

várias situações contribuem para isso. Em 1990, todas as fábrica agora sob controle da 

Suerdieck também foram definitivamente fechadas. 

 

 1.4         SER MULHER 

 

Nos trabalhos de autoras como Angela Davis e Heleieth I.B. Saffioti nos 

concentramos em visões que nos auxiliam a compreender as assimetrias sociais. “Força de 

trabalho feminina no Brasil: no interior das cifras” de Heleieth I.B. Saffioti
13

, em que se 

discutem as problemáticas e suas dinâmicas acerca do ser mulher no sistema capitalismo-

patriarcado, ser operária, mesmo com algumas mudanças se considerarmos épocas, significou 

a desigual incorporação da mulher na força de trabalho brasileira, como comprovam as 

estatísticas ao longo da história. Prevaleceu a conservação de fenômenos discriminatórios 

contra a mulher. A classe trabalhadora continuou ocupando posições subalternas, recebendo 

salários mais baixos que os homens pelo desempenho da mesma função, e exercendo extensas 

jornadas de trabalho.  

A economia escravocrata brasileira esteve inteiramente ligada à produção exportadora 

de produtos, ao qual permaneceu em rearticulação no sistema capitalista internacional no qual 

sempre coube ao Brasil, por força da divisão do trabalho entre as nações, a posição de uma 

peça auxiliar da engrenagem de um sistema autopropulsor. A Abolição apenas segue o 

processo de constituição de uma outra etapa na economia brasileira, ao qual o  mercado 

interno se constituiria no principal fator dinâmico do sistema econômico nacional. 

Nesses rearranjos, no pequeno surto industrial durante a 1ª Guerra Mundial, no Brasil, 

a força de trabalho feminina em certas áreas dos empreendimentos econômicos, variou 

sistematicamente, como demonstra Saffioti em:  

Como resultado do primeiro surto industrial no Brasil têm-se uma assustadora queda 

da participação da mulher nas atividades industriais, que caem de 91,3%, em 1872, 

para 33,7%, em 1920, [...] Esta queda da participação das mulheres na PEA industrial 

                                                        
13 Ex-professora titular — Instituto de Letras, Ciências Sociais e Educação — UNESP — 14800 — Araraquara 
— SP. Socióloga. Colaboradora da UNESCO. 



 21 

repercute seriamente na magnitude de sua presença no conjunto dos trabalhadores 

brasileiros. [...] O desenvolvimento da indústria, intensificado pela guerra de 1914-

1918, que permitiu um aumento de 83,3% da população operária no curto espaço de 

13 anos, fez-se através de ampla utilização da força de trabalho masculina, baixando, 

em termos percentuais, o aproveitamento da mão-de-obra feminina nas atividades 

secundárias. (SAFFIOTI, 1985, p. 114) 
 

 Assim como enfatiza Angela Davis
14

 no clássico “Mulheres, raça e classe”, ao redor 

do mundo, 

 
A onda pós-revolucionária de industrialização resultou em uma proliferação de 

fábricas na região nordeste do novo país. As fábricas têxteis da Nova Inglaterra foram 

as primeiras bem-sucedidas do sistema fabril. Como fiar e tecer eram ocupações 

domésticas tradicionalmente femininas, as mulheres foram as primeiras a ser 
recrutadas pelos donos de fábricas para operar os novos teares a vapor. Considerando-

se a subsequente exclusão das mulheres da produção industrial como um todo, trata-

se de uma das grandes ironias da história econômica desse país o fato de que a mão de 

obra industrial pioneira foi constituída por elas. (DAVIS, 1981, p. 201) 

 

 

Nesta fase da pesquisa, na qual conduzi ao aprofundamento das questões das 

memórias coletiva e individual afetivas e familiares relacionando relatos de cada charuteira, 

momentos esses confrontam os termos história e memória quando também são fortemente 

recorrentes pelas mulheres quanto às incumbências de caráter econômico essenciais à 

sobrevivência da comunidade versus as incumbências de caráter doméstico. Como examina 

Davis, sob consciência associada ao propósito de mulheres no século passado, os incontáveis 

afazeres que, juntos, são conhecidos como “tarefas domésticas” – cozinhar, lavar louças, 

roupas, arrumar a casa, etc. –, incumbências de uma dona de casa. O papel exercido pelas 

mulheres nas questões domésticas também o leva à falta de valorização e respeito enquanto 

membros produtivos da comunidade. 

À medida que a industrialização avançava, transferindo a produção econômica da 

casa para a fábrica, a importância do trabalho doméstico das mulheres passou por um 

desgaste sistemático. Elas foram as perdedoras em duplo sentido: uma vez que seus 

trabalhos tradicionais foram usurpados pelas fábricas em expansão, toda a economia 

se deslocou para longe da casa, deixando muitas mulheres em grande parte 

despojadas de papéis econômicos significativos. (DAVIS, 1981, p. 202) 

Como os papeis desempenhados no lar se torna uma vocação empregada a todas as 

mulheres, o sexismo emergiu como uma fonte de sobrelucro exorbitante para os capitalistas. 

                                                        
14 Angela Davis é filósofa, professora (aposentada) de História da Consciência (Universidade de Califórnia, 

USA), dirigente do Partido Comunista de EEUU, ex integrante das Panteras Negras e investigadora 

especializada em feminismo, marxismo, abolicionismo do sistema penitenciário, teoria crítica e estudos afro-

americanos. 

 



 22 

Fora de seu ambiente “natural”, as mulheres não seriam tratadas como trabalhadoras 

assalariadas completas. O preço que pagavam envolvia longas jornadas, condições de trabalho 

precárias e salários repulsivamente inadequados. A exploração que sofriam era ainda mais 

intensa do que a de seus colegas homens.  

A experiência histórica das mulheres, sobre o embate cultural e no meio econômico 

analisados, refletem nessa pesquisa a ramificação dos termos memória e história. Ponderar a 

memória ou memórias é imprescindível, e, de acordo com Pierre Nora
15

 em seu artigo “Entre 

memória e história”, a história é a reconstrução sempre problemática e incompleta do que não 

existe mais e a memória é um fenômeno sempre atual um elo vivido no eterno presente. A 

memória está em permanente evolução e desta forma o simples registro de traços da mesma a 

transformaria em história, pois a memória residiria apenas em grupos de pessoas, estando 

assim, sempre viva e em evolução, sujeita ao esquecimento e a mudanças. 

[...] uma oscilação cada vez mais rápida de um passado definitivamente morto, a 

percepção global de qualquer coisa como desaparecida – uma ruptura de equilíbrio. O 

arrancar do que ainda sobrou de vivido no calor da tradição, no mutismo do costume, 

na repetição do ancestral sob o impulso de um sentimento histórico profundo. A 

ascensão à consciência de si mesmo sob o signo do determinado, o fim de alguma 

coisa desde sempre começada. Fala-se de memória porque ela não existe mais. 

(NORA, 1984, p. 7) 

 

A memória parece ser algo tratado intimamente, de cada um. Porém, também deve ser 

buscada como algo coletivo e social, algo construído coletivamente e propício a mudanças. E 

partindo dessa característica mutável da memória coletiva e individual, não se pode esquecer 

que quase todas as memórias têm marcos invariáveis. É como discorre Michael Pollak
16

, no 

seu trabalho intitulado “Memória e identidade social”, 

[...] a esses acontecimentos vividos por tabela vêm se juntar todos os eventos que não 

se situam dentro do espaço-tempo de uma pessoa ou de um grupo. É perfeitamente 

possível que, por meio da socialização política, ou da socialização histórica, ocorra 

um fenômeno de projeção ou de identificação com determinado passado, tão forte que 
podemos falar numa memória quase que herdada. [...] podem existir acontecimentos 

regionais que traumatizaram tanto, marcaram tanto uma região ou um grupo, que sua 

memória pode ser transmitida ao longo dos séculos com altíssimo grau de 

identificação. (POLLAK, 1992, p. 2) 

                                                        
15  Pierre Nora é historiador francês. Ocupa uma posição que o qualifica como uma referência entre os 
historiadores franceses contemporâneos. É conhecido pelos seus trabalhos sobre a identidade francesa e a 

memória, o ofício do historiador, e ainda pelo seu papel como editor em Ciências Sociais. 
16 Michael Pollak (1948 – 1992), formou-se em sociologia e trabalhou como pesquisador do Centre National de 
la Recherche Scientifique - CNRS. Seu interesse acadêmico, voltado de início para as relações entre política e 

ciências sociais, tema de sua tese de doutorado orientada por Pierre Bourdieu e defendida na École Pratique des 

Hautes Études em 1975. 
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A memória é constituída por pessoas e/ou personagens, personagens realmente 

encontradas no decorrer da vida, ou personagens freqüentadas por tabela, indiretamente, mas 

que por assim dizer, se transformaram quase que em conhecidos, e ainda de personagens que 

não pertenceram necessariamente ao espaço-tempo da pessoa. Fora dele, ou em lugares 

remotos, podem constituir lugar importante para a memória do grupo, e por conseguinte da 

própria pessoa, seja por tabela, seja por pertencimento a esse grupo, argumenta o autor. 

A importância que trouxe a evolução do fumo para a região do Recôncavo Baiano nos 

séculos XIX e XX, revela o grau de envolvimento da comunidade que, ao longo do tempo, 

dedicou-se ao seu plantio, que trouxe beneficiamento e manufatura, delineando também uma 

fisionomia social e cultural do Recôncavo Fumageiro, ou seja, domínio da cultura fumageira 

na qual esteve em alta atendendo as exigências do mercado europeu, representou outra 

economia, outra vida e refletindo assim, na formação de uma sociedade diferente do 

Recôncavo açucareiro.  

O papel desenvolvido por essa parcela de mulheres é responsável por essas conquistas, 

tendo em vista que a produção do fumo voltada para a confecção de charutos era atividade 

predominantemente exercida pelas mãos de mulheres. Como comentam em momentos da 

entrevista, Lurdes, Cremilda e Solange (Apêndice B e C), três fumageiras aposentadas de 

Muritiba: com uma jornada de 8 horas de trabalho, e o número que poderia chegar a alcançar 

250 trabalhadoras, de idade entre 18 e 60 anos, que inclusive ocupavam também funções 

administrativas, o fumo era comprado na roça, e todo seu processo de tratamento se fazia nos 

armazéns para depois ser exportado para outros países, vendido a preços altos. 

 A produção artesanal condensa ações, relações, emoções e sentidos, quando é através 

do fazer que as pessoas se relacionam, produzem e existem no mundo. Esse compartilhamento 

de saber, influenciado pelas crenças, organização espacial, na ocupação do seu tempo, e na 

manutenção e defesa das suas formas de relação humana, eis que continuaram em 

desenvolvimento, as modificações trazidas por uma geração passam à geração seguinte, e a 

essa rede de interações aonde vão se incorporando ou transformando outros aspetos, vão 

formando os conjuntos de significados que agem sobre as sociedades. 

Com o passar dos anos a produção artesanal de charutos sofre com a gradual retração 

do mercado, e, por conseguinte, dar-se o fim. As principais fábricas de charutos em      

Muritiba – BA deixam de existir.  
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Este trabalho pretende reconhecer o saber experiente dessa comunidade composta por 

mulheres, as experiências, histórias vividas por elas, como seu trabalho se expressou diante 

daquela época, naquele local. 
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MOMENTO II 

O desenho e produção artística 
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1.      O DESENHO 

 

Na construção da humanidade, as grandes transformações são comuns. A arte como 

espelho da sociedade acompanha e reflete fielmente à sua maneira essas transformações. O 

estudo de sua história nos fornece informações que são valiosas para compreender as 

implicações estéticas de todos esses períodos. 

O desenho é uma técnica presente em muitos lugares. Desde a criação de nossa 

sociedade, a história do desenho começa provavelmente ao mesmo tempo. Com os desenhos 

rupestres ou desde a nossa infância, é parte da vontade humana o externar de representações, 

até mesmo antes da consciência da interpretação, como comenta na publicação “O desenho 

como ferramenta universal. O contributo do processo do desenho na metodologia projectual”, 

a artista plástica Paula Tavares
17

. O desenho é uma técnica de linguagem universal, cerne da 

arte. 

Desenho a carvão vegetal é uma das técnicas clássicas de desenho, é um dos métodos 

artísticos mais antigos que se tem conhecimento. É obtido através da queima de galhos de 

arbustos. A madeira carbonizada geralmente vem de videiras ou salgueiros. O carvão é macio 

e marca facilmente o suporte, proporcionando traços amplos e a possibilidade de cobrir 

grandes superfícies com sombra. Pelas suas qualidades expressivas, é possível moldar 

atmosfera, luz e valores tonais de claro e escuro. 

O artista plástico William Kentridge
18

 se utiliza do desenho (Figura 1), que domina de 

uma forma caracteristicamente “clássica” para produzir obras finais que servirão como base 

para registro em vídeo. Sua técnica principal, o carvão, tornou-se sua assinatura. Conhecido 

pelo engajamento social e político, em seus projetos sempre abraça uma atitude experimental 

e de constante procura de novos caminhos para a expressão do desenho. Assim como 

Kentridge, neste presente processo de criação busco não planear o resultado final dos 

                                                        
17 Paula Tavares terminou em 1994 o curso superior de Desenho na Escola Superior Artística do Porto. Em 1999, 
a licenciatura em Artes Plásticas - Pintura na Faculdade de Belas Artes do Porto. Doutorou-se em Belas Artes na 

Faculdade de Belas Artes de Pontevedra da Universidade de Vigo em 2006. 
18  William Kentridge nasceu em Johannesburgo, na África do Sul, em 1955. Em 1976, graduou-se pela 
University of the Witwatersrand. Ao longo de sua carreira, Kentrigde produziu obras em diversas técnicas, 

passando por filme, desenho e teatro, onde ele transmuta eventos políticos sombrios em poderosas alegorias 

poéticas. Sua principal técnica, que se tornou uma característica de seu trabalho são seus desenhos a carvão, 

Kentridge os fotografa tornando-se depois cenas de curtas animados. 
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trabalhos. "Tem que ser uma marca de algo lá fora no mundo. Não precisa ser um desenho 

preciso, mas tem que representar uma observação, não algo abstrato, como uma emoção." 

(KENTRIDGE, 1998, tradução nossa).
19

   

Figura 1 – William Kentridge. Tide Table (fotograma), 2003. 

 

                      Fonte: https://sala17.wordpress.com/2011/02/03/william-kentridge-1955/ 

 

O desenho somente veio à desvencilhar costumes e adquirir equidade na categoria de 

obra arte a partir de meados do século XVI, no ocidente, como discorre Manuel Gantes
20

 no 

texto “O tempo do desenho” (2015).
21

 Dentre outras razões as quais levam o desenho a essa 

condição, está à acessibilidade ao suporte: o fabrico de papel a partir da invenção da imprensa 

(por volta do século XV). O desenho autônomo, como fim em si mesmo, de esboços rápidos 

ou de novas modalidades emergidas, permitiu sua exposição, publicação, comercialização. A  

inversão no seguimento do anteriormente exposto desenho, ganha-se valor no processo 

criativo, da experimentação e da espontaneidade como fases de uma pesquisa na direção de 

uma obra final. 

                                                        
19 “It has to be a mark of something out there in the world. It doesn't have to be an accurate drawing, but it has to 

stand for an observation, not something that is abstract, like an emotion." Citações de William Kentridge por 

Carolyn Christov-Bakargiev (1998), Societé des Expositions du Palais de Beaux-Arts de Bruxelas. 
20 Licenciado pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa em 1990, mestre em pintura pela 
Faculdade de Belas Artes de Lisboa em 2004. Atualmente Professor de desenho na Faculdade de Belas Artes de 

Lisboa. 
21 GANTES, Manuel. O Tempo do Desenho. In: MARQUES, António Pedro Ferreira. As idades do desenho. [S. 
l.]: CIEBA - Faculdade de Belas Artes Universidade de Lisboa, 2015. 
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Vasari, ao mesmo tempo que fundou a primeira Academia de arte em Florença no ano 

de 1563 (a ‘Accademia del Disegno’, onde, conforme implícito no próprio nome 

dessa instituição, o desenho assumia um papel central), desenvolveu a primeira 

colecção sistemática de desenhos, incluindo desenhos rápidos, sendo estes por ele tão 

prezados como as obras consideradas finais. 

Com estas operações, Vasari criou, de algum modo, as condições de possibilidade 

para a existência da História da Arte. Podemos assim afirmar, sem margens para 

dúvidas, que a sistematização da produção intelectual e artística do desenho 

(divulgado através de diferentes procedimentos de gravura) tornou possível o 

pensamento sobre arte numa escala até então inimaginável. (GANTES, 2015, p. 146-

147) 
 

 “O tempo do desenho é cada vez mais velho e, contudo, renasce a cada momento.” 

(GANTES, 2015, p. 141). O desenho é base de todas as artes. 

 

 

2.      PRODUÇÃO ARTÍSTICA 

 

 O processo se inicia com a pesquisa de campo e entrevistas partilhadas pelas três 

fumageiras muritibanas: Lurdes Guilherme, Solange Silva e Cremilda Pedreira (Apêndice A). 

Elaborada anteriormente, foi apresentada como uma conversa informal e documentada de 

forma escrita. Elas contam sobre os desafios que enfrentavam, sobre as jornadas de trabalho, 

os métodos artesanais e os processos de produção do fumo e rotinas. O interesse na técnica de 

desenho a carvão surge na disciplina “Processos Artísticos I” do curso de Artes Visuais da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, ao qual se mantém presente até essa pesquisa. 

 O armazém de fumo Carl Leoni Ltda (Figura 2 a) e a Fábrica de Charutos Pimentel  

(Figura 3 a) que residiam na cidade de Muritiba não mais existem
22

, e esse tipo de produção 

foi extinta, que ao que conta a senhora Lurdes: “A firma fechou por causa das reclamações de 

que a nicotina tava (sic) fazendo mal”. (GUILHERME, L. Entrevista, 22 de out de 2018) 

 

 

 

 

                                                        
22 Nas fotografias atuais: ambas partes dos espaços hoje se tornaram supermercados. 
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  Figura 2 a – Armazém Carl Leoni Ltda,(s/d)        Figura 3 a – Fábrica Pimentel, 1957   

  
Fonte: http://museuvirtualdemuritiba.blogspot.com/2012/01/muritiba-ontem-hoje.html 

 

Figura 2 b – Fotografia atual, mesmo ângulo   Figura 3 b – Fotografia atual, mesmo ângulo                                                                     

  
Fonte: SANTOS, Jéssica C. (fev/2019)                             Fonte: SANTOS, Jéssica C. (fev/2019) 
 

 

 

 

 

A série de desenhos é um processamento de significados em torno da temática e do 

próprio artista que condensa relatos vividos e percebidos diante a tal processo artístico. 

As primeiras experiências para produção dos desenhos definitivos são sutis rabiscos 

feitos à grafite em folhas de papel sulfite A4 branco 75g/m². Logo após, diretamente foram 

redesenhados à carvão em papel Canson A4 branco 140g/m². Verniz spray é utilizado para 

acabamento final e proteção das peças. 

Características interessantes  acerca  das  matérias  orgânicas estabelecem relações. As 

folhas do tabaco, a secagem das mesmas pelo Sol e a carbonização dos galhos para a 

formação do carvão estabelecem semelhantes tonalidades e texturas rugosas que são 

percebidas na superfície do papel e dos desenhos. 
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3.  A SÉRIE  

 

 

3.1      SECAGEM 

 

O título “secagem” faz referência a um dos processos da elaboração de charutos. Após 

o a semeadura da planta, a exatos 60 dias do plantio, as folhas são colhidas e levadas no 

mesmo dia para a secagem em um abrigo. A temperatura e a umidade nesses galpões são 

cuidadosamente controladas. Elas são “embandeiradas” (presas e penduradas), onde o aspecto 

verde e vivo das folhas ganham a cor marrom característica, passados 45 a 60 dias de 

secagem.
23

 

 

 

                 Figura 4 a – Processo                             Figura 4 b – Processo 

Fonte: SANTOS, Jéssica C. (fev/2019) 

 

 

                                                        
23 PLANTAÇÃO de Fumo para Charuto - Dannemann. Governador Mangabeira - BA: 2017. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=hBsmTu4G5-4&t=11s. Acesso em: 6 fev. 2019. 
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Figura 4 c – Jéssica dos Santos. Secagem, 2019 (primeiro desenho da série) 

             Fonte: SANTOS, Jéssica C. (fev/2019) 

 

No desenho, encontra-se uma carroça quase centralizada ao papel que transporta as 

folhas recém colhidas e ao fundo as folhas de tabaco embandeiradas há dias no processo de 

secagem. 
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3.2      SEM TÍTULO 

 

Neste, é retratada uma charuteira no momento que as folhas são enviadas para as 

fábricas ou armazéns para a produção de charutos. É uma personagem imaginada e 

propositalmente apresenta poucos detalhes físicos, com intuito de encontrar uma 

representação geral das mulheres trabalhadoras da época. 

 

  

                Figura 5 a – Processo                              Figura 5 b – Processo 

     
Fonte: SANTOS, Jéssica C. (fev/2019) 

 

 

Figura 5 c – Jéssica dos Santos. Sem título, 2019 (segundo desenho da série) 

 

  Fonte: SANTOS, Jéssica C. (fev/2019) 
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A moça tem vestes simples e manuseia as folhas já secas para enrolá-las em charutos. 

 

 

 

3.3       FOLHA DE TABACO 

 

Em Folha de Tabaco, em andanças pela cidade, estive em contato com algumas 

plantações, mais alguns referenciais na Internet para os maiores detalhes, busco retratar a 

folha da planta de nome científico Nicotiana tabacum. São grandes (em média 30–40 cm de 

comprimento por 10–20 cm de largura), intercaladas, lanceoladas, de coloração verde pálido.  

São oriundas da América tropical. 

 

 

                    Figura 6 a – Processo                               Figura 6 b – Processo 

   

Fonte: SANTOS, Jéssica C. (fev/2019) 
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Figura 6 c – Jéssica dos Santos. Folha de tabaco, 2019 (quarto desenho da série) 

Fonte: SANTOS, Jéssica C. (fev/2019) 

 

 

 

3.4      AS CATADORAS 

 

Em As catadoras, painel desenhado sobre papel cartão 83,6cm x 66cm, é retratado o 

processo de destalagem das folhas de tabaco.  

                     Figura 7 a – Processo                        Figura 7 b – Processo      

 

 

 

 

 

Fonte: SANTOS, Jéssica C. (fev/2019) 
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Figura 7 c – Jéssica dos Santos. As catadoras, 2019 (terceiro desenho da série) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

Fonte: SANTOS, Jéssica C. (fev/2019) 

 

 

Depois do processo de secagem, ao qual as folhas são colhidas e embandeiradas em 

um abrigo e ganham a cor marrom característica, os maços de folhas são levados para casas 

de fermentação e colocados em pilhas; o calor se desenvolve e durante os 35 a 40 dias que as 

pilhas são deixadas intactas, as folhas assumem uma cor uniforme. 

É a partir daí que os fardos são levados para as fábricas ou armazéns para seleção e 

classificação das folhas. Cada folha é cuidadosamente examinada e classificada de acordo 

com a cor (entre castanho claro e marrom escuro), o formato, a espessura e a resistência; 

Folhas defeituosas são retiradas. É esse processo realizado pelas catadoras. Função que duas 

das entrevistadas exerciam. 

É também uma memória pessoal de infância. Ainda quando criança, até antes do 

fechamento do último armazém em Muritiba, o Carl Leoni, por volta do ano de 2005 
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(armazém que a contramestre Lurdes Guilherme, e as catadoras Solange Silva e Cremilda 

Pedreira trabalharam), em minha andanças pela cidade, lembro-me de passar pelo grande 

portão do armazém (Figura 8) e no interior deles ver cetenas de mulheres sentadas no chão ao 

redor de fardos de folhas.  

 

Figura 8 – Portão principal do antigo armazém Carl Leoni
24

 

 
                           Fonte: SANTOS, Jéssica C. (fev/2019) 

 

A composição de personagens em contraste com o preenchimento do fundo 

sombreado é tentativa de trazer um ambiente amplo e escurecido, frio e desasseado. Assim 

como costumava ser os armazéns anos atrás. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
24 Parte do espaço hoje se tornou depósito da Prefeitura Municipal de Muritiba. 
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MOMENTO III 

A exposição “Olhares de Bahia”  
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A exposição “Olhares de Bahia” aconteceu nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2019, no 

espaço Núcleo de Memória e Documentação do Recôncavo (NUDOC), em Cachoeira, Bahia. 

A exposição recebeu a série de desenhos em carvão As catadoras, Sem título, Secagem e 

Folha de tabaco e outras obras dos artistas formandos do curso de Artes Visuais da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia: Léa Vasconcelos, natural de Maragojipe – BA, 

Lorena Dantas, de Nazaré das Farinhas – BA, Silvia Souza, de Santa Teresinha – BA, Thais 

Chagas, de Feira de Santana – BA e Vandesson Andrade, de Muritiba – BA, que em conjunto, 

propôs um olhar individual e coletivo sobre memória, território, tempo e identidades, através 

de uma Bahia (Recôncavo e sertão) desmistificada.  

 

Figura 9 – Exposição dos desenhos 

 

           Fonte: SANTOS, Jéssica C. (fev/2019) 

 

 

 

Continha no texto de apresentação da exposição:  

“A mostra ‘Olhares de Bahia’ apresenta os trabalhos dos formandos do 

curso de Artes Visuais da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.  
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    A mostra propõe estabelecer diálogos entre distintos olhares sobre a 

Bahia partindo de um recorte territorial, berço dos artistas exponentes, que vai 

do eixo recôncavo sul ao sertão baiano. As obras de Jéssica Santos (Muritiba), 

Léa Vasconcelos (Maragojipe), Lorena Dantas (Nazaré das Farinhas), Silvia 

Souza (Santa Teresinha), Thais Wend (Feira de Santana) e Vandesson Andrade 

(Muritiba) trazem diferentes perspectivas que evidenciam a pluralidade e 

complexidade de temas e formas de expressão baiana, além de desmistificar 

ideias de uma Bahia homogênea.  

  ‘A Bahia é mística e cética, é sonora e silenciosa, é de sal, açúcar e 

pimenta, é preta, branca e colorida, é luto e luta, é dele, dela e de todos.’  

   Entre as obras encontra-se linguagens como fotografia, desenho, 

pintura, instalação interativa, vídeo performance e animação.” 

A obra de Léa Vasconcelos e Vandesson Andrade são fotografias e instalação que 

abordam as marisqueiras de Maragojipe na Bahia numa perspectiva de memória e tempo; 

nessa mesma perspectiva, Silvia Souza expõe sobre a cidade e estórias de Santa Teresinha 

com instalação interativa e pinturas; Lorena Dantas, com uma instalação generativa, aborda o 

seu território sobre as complexidades de tempo e organização espacial; Thais Chagas traz os 

primórdios da animação com instalações interativas sob a proposta de trabalhar a animação 

experimental resgatando técnicas pré-cinema e estabelecendo diálogos com as tecnologias 

atuais na tentativa de fuga da animação tradicional. 

A expografia é estudada e se deu através da divisão de funções entre os participantes 

expositores, na qual se produziu os materiais informativos, a divulgação através das redes 

sociais (Facebook e Instagram), como também o estudo prévio sobre a disposição das obras 

no local analisando espaço, luz, componentes elétricos, etc., aliado a busca da melhor 

percepção e experiência estética. A soma dos esforços mais as propostas procuraram 

estabelecer uma composição leve a discursos preexistentes, entendendo os seus processos de 

concepção e de montagem enquanto um eixo comunicacional. 

Optei pela utilização de cavaletes e o não uso de molduras para apresentação de todos 

os desenhos, considerando o não formalismo do assunto trabalhado e a iluminação do local, 

que permitiu uma conversação entre ambiente e a característica textura e tons neutros dos 

desenhos. Também, a preocupação de expor desenhos consideravelmente pequenos de forma 
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que permitissem essa dinâmica de aproximação ao público visitante. Sem o rigor da ordem 

extrema. 

 

Figura 10 – Visitação do público 

 

              Fonte: SANTOS, Jéssica C. (fev/2019) 

 

 

A exposição, destinada a todos os tipos de público, recebeu visitas dos discentes e 

docentes da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e público local. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A tentativa de estabelecer um diálogo atual à produção artesanal de charutos em 

Muritiba entre os séculos XX e XXI, reiterando a aplicação do desenho à mão livre como 

processo mental, físico e como meio de expressão desepenhou nessa pesquisa o exercício de 

interpretação de tempo, memória, costumes, relações em comunidade e família, socioculturais, 

identidade cultural e simbologias. 

Os meios que funcionam como estrutura deste trabalho: entrevistas, processo de 

criação e conceituação teórica assimilam ou se tranformam em novos elementos ao longo do 

processo de experimentação, modificando também a intenção do artista na medida em que 

questionamentos e sensações são vivenciadas. Ainda seria necessário maiores avaliações a 

partir das pesquisas de campo, levando em consideração a extinção de tais processos hoje na 

cidade e a árdua procura por suporte documental. Em decorrência, podemos considerar que 

apesar da intencionalidade artística empregada na pesquisa, ela estará sempre sujeita a esfera a 

qual se encontra, podendo assim ser criada independência da proposta inicial. 

É a memória que inclue a conservação e valorização de tradições, que carrega as 

particularidades dos diferentes indivíduos, mas que também mantém uma narrativa que liga 

essas histórias e reforça a percepção de uma coletividade em constante evolução, com os seus 

silêncios e esquecimentos, sentimentos e experiências vividas, e suas relações com a produção 

artesanal. 

O desenho como processo indiscutível para a representação propriamente dita (de 

forma que a criatividade dificilmente poderá ser expressa de forma diferente à linguagem 

visual), nesse caso, aliado a alguns elementos que esta linguagem possibilita, como: texturas, 

luz e sombras, o desenho é elo principal entre a imagem humana e a comunicação. Diante de 

algo que, como por exemplo aqui, não pode ser encontrado em livros ou fotografias.   

O Recôncavo é rico, é simbólico. Aqui as mulheres fumageiras são saber experiente, 

são história. Herança de um passado que se manteve adverso as revoluções tecnológicas. São 

as delicadas artesãs,  que eternizam o ofício aprendido com as mães, avós e colegas. O cheiro 

do tabaco é forte, o trabalho é lento e meticuloso, não há espaço para mecanização nem 
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tecnologia e a mão-de-obra exclusivamente feminina, a qual se manteve sempre estável a alta 

qualidade dos produtos  é a responsável por isso. 

Os segredos da mãos dedicadas merecem o reconhecimento de patrimônio cultural. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DIRECIONADO AS FUMAGEIRAS 

 

 

1 - Nome completo, nascimento, local. 

2 - Um pouco da história de vida (onde morou, escolaridade, em quais locais trabalharam)? 

3 - Como chegou à fábrica/seu primeiro contato? Por indicação ou contrato direto pelo diretor 

responsável? 

4 - Vocês sabiam como ocorria o processo de tratamento do fumo até chegar à fábrica? 

5 - Existia outro cargo na fábrica que era exercido por mulheres? 

6 - Como era a jornada de trabalho (à que horas entravam e saiam; quantos dias na semana; 

tempo de descanso; pagamento)? 

7- Vocês achavam justo o pagamento? 

8 - Qual o número de trabalhadoras? 

9 - Quanto tempo trabalhou? 

10 - Quais requisitos para se trabalhar lá (existia uma idade ideal)? 

11 - Como se sentiam trabalhando lá? 

12 - Como era conciliar o trabalho com o trabalho doméstico/e ou família? 

13 - O que era bom e ruim? 

14 - Alguma história engraçada. Algo que marcou. 

15 - Envolvimento com as artes: fazem/faziam algum trabalho artístico? Sejam como hobbie 

ou para venda? (Crochê, bordado, artesanato, etc) 
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APÊNDICE B – INFORMAÇÕES TÉCNICAS FORNECIDAS PELAS FUMAGEIRAS 

 

 

 Mulheres ocupavam outros cargos na fábrica, inclusive funções administrativas; 

 Os cargos eram de mestre (geral), contramestre, administração (escritório) e catadoras; 

 Tipos de fumo produzidos pela Carl Leoni eram os Olinda A e B, fumo Fraco e 

Marcaó; 

 O fumo era comprado na roça, e todo seu processo de tratamento se fazia aqui 

(secagem e classificação), depois era exportado para fora do Brasil, vendido a preços 

altos. Cada fardo pesava 75 Kg; 

 Jornada de trabalho de 8 horas: 8:00h-12:00h / 13:00h-17:00h; 

 As semanas de cumprimento de trabalho eram influenciadas pelos fatores: por safra, 

sendo catadoras ou por ano, para os(as) contramestres; 

 O número de trabalhadoras também dependia do tempo de safra: em épocas favoráveis 

ao cultivo do fumo, poderia chegar a alcançar 200-250 pessoas;  

 Recebiam um salário mínimo com todos os direitos assegurados;  

 Requisitos somente de idade: entre 18 até 60 anos; 

 Ano de abertura do armazém Carl Leoni Ltda. é por volta de 1981; 

 Em 2005 é fechado por causa das diversas reclamações de que a nicotina presente nas 

folhas estavam causando problemas de saúde.  
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APÊNDICE C – BIOGRAFIAS 

 

 

Lurdes Guilherme nasceu em Muritiba em 14 de julho de 1969, concluiu o segundo 

grau e começou a trabalhar com 18 anos. Foi o seu único trabalho, ao qual prestou serviços 

por cerca de 10 anos (apesar de não lembrar exatamente, mas afirma que essa era a média de 

anos definida para quem ocupava o cargo de contramestre). Ela iniciou na fábrica por 

indicação do pai, contramestre. Posteriormente ela também ocupa o cargo.  

Lurdes confessa que sentia-se bem trabalhando no armazém, diz que assim como em 

todos os lugares, existiam suas vantagens e desvantagens. Já habituada a rotina de trabalho 

diurna e o pouco tempo da noite em casa, afirma que, no geral, ela se “sentia bem por ter um 

trabalho e ser paga”. 

Solange Jesus Santos Silva nasceu em Maragojipe, em 9 de janeiro de 1970. Em 

pouco tempo se desloca para Muritiba. Concluiu o segundo grau e também começou a 

trabalhar com 18 anos. Iniciou na fábrica por indicação de colegas, onde exercia a função de 

catadora. Elas possuíam uma rotina bastante perecidas: com o  trabalho que começa pela 

manhã e se extendia até o final da tarde, seu único momento em casa era à noite. Solange 

deixou o armazém no ano de 2005. 

Cremilda Gomes Pedreira nasceu em Muritiba no dia 12 de setembro de 1943. 

Concluiu o antigo primário e  presenciou o momento auge e a derrocada da produção de fumo 

na cidade de Muritiba. Ela foi uma das mais antigas funcionárias do armazém. Lembra, com 

certa imprecisão, que provavelmente ingressou no ano de 1981, o mesmo de abertura do 

armazém. Iniciou também por indicação de colegas e se aposenta em 2005, com o fechamento 

do estabelecimento. 

Todas concordam sobre as vivências prazerosas que tiveram ao longo desses anos, de 

amizades e convesas trocadas, mesmo estando sucetíveis a perigos como os problemas de 

saúde ocasionados pela nicotina presente nas folhas, já que trabalhavam sem proteção 

adequada. Mas, elucidam o sentimento de pertencimento às suas origens. O ruim mesmo para 

elas foi o fechamento da instituição, que as colocou na condição de desempregadas. 
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ANEXO A – MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO 

    Figura 11 a – Cartaz exposição Olhares de Bahia, 2019 

 
                             Fonte: CHAGAS, Thais; DANTAS, Lorena (fev/2019) 

 

 

    Figura 11 b – Cartaz exposição Olhares de Bahia, 2019 

 
                                                   Fonte: CHAGAS, Thais; DANTAS, Lorena (fev/2019) 
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                                                   Figura 11 c – Texto de apresentação  

 
                             Fonte: DANTAS, Lorena (fev/2019) 


