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Introdução 

 

A proposta desta comunicação é compreender, através da história de vida de uma 

jovem negra que empreende nas dependências do Colégio Estadual de Monte Gordo, 

localizado no distrito de Monte Gordo, Camaçari/BA, o saber-fazer da mesma e como ocorreu 

sua entrada no mercado informal.  

É pertinente registrar que fazemos parte do Núcleo de Pesquisa Enlace, cuja 

coordenadora é a Profª Dra. Suely Aldir Messeder, também faz parte a Profª Dra. Licia Maria 

de Lima Barbosa, e neste desenvolvemos pesquisas relacionadas aos marcadores sociais de 

gênero, sexualidades, raça, religiosidade, classe.* 

O texto é a partir da narrativa de uma mulher, portanto, usaremos as marcas de 

gênero no feminino, desobedecendo assim aos padrões linguísticos que reforçam a 

homogeneidade e supremacia masculina. 

Com base numa entrevista semiestruturada, realizada com a jovem citada, o texto, 

além da introdução, segue com as seguintes seções: a descrição do lugar e seus habitantes; a 

fundamentação teórica; apresentação da parceira da pesquisa e as condições que a entrevista 

foi produzida; a sua história dividida em três subtópicos – a vida pessoal e a relação com a 

 
1 Este artigo relaciona-se com o projeto de pesquisa “ A baianidade e o/a empreendedor/a em seu fazer cotidiano:  

um estudo sobre os/as microempreendedores/as e seus estabelecimentos na cidade de Camaçari”, com 

financiamento da FAPESB, CNPq. 
2 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Crítica Cultural 2019.1, Universidade do Estado da Bahia (Pós 

Crítica/UNEB), Linha 2: Letramento, Identidades e Formação de Educadores; endereço eletrônico: 

liciaac67@gmail.com Orientadora: Profª Dra Licia Ac de Lima Barbosa; co-orientadora: Profª Dra Suely Aldir 

Messeder 
3 Doutora em Estudos Étnicos e Africanos pelo PosAfro/UFBA, Professora do DEDC Campus XI/UNEB, 

Programa de Pós-graduação em Crítica Cultural Campus II/UNEB, endereço eletrônico: 

pedrobeninho@yahoo.com.br 
4 Doutora em Antropologia pela Universidade Santiago de Compostela, validado no Brasil pelo Programa de Pós-

Graduação em Antropologia/UFBA. É professora adjunta da Universidade do Estado da Bahia/UNEB, professora  

permanente do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Crítica Cultural do Campus II /Alagoinhas, endereço 

eletrônico: suelymesseder@gmail.com 
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família; as amizades, o estudo e a escola; o aprendizado e as vendas. Por fim, as 

considerações finais. 

 

O lugar, as pessoas, a pesquisa 

 

Camaçari é uma cidade da Região Metropolitana de Salvador, com população 

estimada em quase 300.000 habitantes, segundo dados do IBGE. O território de Camaçari é 

formado pela sede, onde está o Polo Petroquímico, e a orla, que se estende de Vila de 

Abrantes até Itacimirim. Há dois distritos e que estão localizados na orla, às margens da BA 

099: Vila de Abrantes e Monte Gordo. 

A localidade em questão é Monte Gordo, a qual tem como subdistritos: Barra do 

Jacuípe, Guarajuba e Barra do Pojuca. Guarajuba é o lado da praia, constituído por dois 

espaços considerados shoppings, condomínios de alto luxo, bares, restaurantes e barracas de 

praia. 

Dentro de Monte Gordo há o comércio de serviços, mercados, açougues, padarias, 

restaurantes, bares, academias, salões de beleza, lojas de roupas, materiais de construção, 

lojas de produtos veterinários e muito comércio informal – organizado de forma improvisada. 

Seria o que Messeder (2019) entende por “cacete armado”,  categoria nativa do repertório dos 

baianos, cujo contexto é um estabelecimento pouco estruturado, precário, simples, com 

atendimento, nem sempre, cortês e que as pessoas se organizam da forma que podem para 

ganhar o sustento. 

Em termos de infraestrutura, há uma agência do correio, mas não o serviço de 

entrega; cemitério com espaço para velório; Unidade de Pronto Atendimento (UPA); posto de 

saúde; lotérica; delegacia; sete escolas particulares, apenas duas delas atendendo a estudantes 

de fundamental II; duas escolas municipais, apenas uma tem o fundamental II e EJA; um 

colégio estadual atendendo ao público de Ensino Médio. Há terreiros de Candomblé, igrejas 

católicas, igrejas neopentecostais, Universal, Salão do Reino e Adventistas. Não há centro 

espírita Kardecista. 

O distrito tem uma extensa área rural e a locomoção dos moradores é feita de moto 

própria ou mototáxi, bicicleta, cavalo, carro, ônibus escolar ou, se for pra cruzar o lugar de 

uma ponta a outra, pode ser feito pelos ônibus de linha que vão para Salvador ou Camaçari. 

Há uma presença negra marcante na comunidade, inclusive com manifestações 

culturais oriundas da ancestralidade, como o samba de roda, entretanto há uma negação desta 

identidade. Na ficha de matrícula das escolas municipais e estaduais, é preciso identificar a 
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cor do matriculando. As opções são: negra, branca, parda, amarela, indígena. A opção negra é 

a menos escolhida.  

Todos estes dados foram obtidos através dos nove anos que trabalhei na matrícula do 

Colégio Estadual de Monte Gordo, do qual fui gestora indicada e depois, por duas eleições, 

eleita pela comunidade. 

Geralmente, as pessoas que residem em Monte Gordo, trabalham nos condomínios 

em Guarajuba e nos sítios do distrito, como caseiros, no comércio local, ou mesmo com seus 

próprios empreendimentos formais ou na informalidade: nas ruas, nas areias da praia, na porta 

das escolas ou dentro delas. 

É comum, observar nas dependências das escolas, principalmente, meninas com 

caixinhas plásticas vendendo: brigadeiro, empada, coxinha, geladinho. E essa prática 

acontece, tanto na escola municipal, como na estadual, assim como nos portões há mulheres 

que vendem lanches, tanto produzidos, como industrializados. 

Foi, após o I Encontro de Produção, Gestão e Difusão do Conhecimento no Estado 

da Bahia, produzido, de forma rizomática, que Deleuze e Guattari (1995) dizem que ocorre 

quando se produz algo estabelecendo uma rede de multiplicidades. Foi organizada pela Profª 

Dra. Suely Aldir Messeder e uma equipe, em outubro de 2018, ocorrido na UNEB/campus 

XIX, Instituto Federal da Bahia (IFBA), Colégio Estadual de Monte Gordo, todas localizadas 

em Camaçari/BA, que a referida professora instigou-me a pesquisar sobre a prática do Cacete 

Armado, em Monte Gordo.  

Para a participação no VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais – o 

feminismo como resistência, foi colhida a história de vida de uma aluna, de 19 anos, que se 

entende como negra, revela preferir relacionar-se amorosa e sexualmente com homens, 

marcada pela vulnerabilidade de uma relação amorosa conflituosa e que vende empadas, 

segundo ela, para guardar o dinheiro para uma emergência. Esta comunicação já é parte da 

pesquisa e, com adaptações, fará parte da dissertação de Mestrado. Aqui a chamaremos de 

MARIA com a finalidade de preservar a identidade da entrevistada. 

A questão da pesquisa é: quais as motivações e saberes são mobilizados por jovens 

estudantes da educação básica para empreenderem no mercado informal? Vamos conhecer e 

analisar as motivações de MARIA, as marcas que a mesma carrega e discutiremos sobre estas. 

 

O que fundamenta esta pesquisa 
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Em tempos de crise econômica, principalmente, pós eleições de 2018, muitas 

brasileiras, de todas as idades, têm buscado alternativas para sobreviver. Seja através de 

atividades de artesanato, culinária, revenda de produtos de beleza ou motorista de aplicativo, 

como nos aponta uma reportagem do Estadão (2019), “Quando a crise faz o empreendedor”. 

Entretanto, precisamos analisar esse boom de empreendedores, principalmente pelo 

alto índice de desemprego, pelo viés de uma política/ideologia neoliberal do Estado. Na qual, 

há uma diminuição dos compromissos do Estado com o mercado de trabalho, a redução dos 

gastos públicos, o comércio passa a ter total liberdade, a livre circulação de investimentos 

internacionais, a privatização de estatais, a entrada de multinacionais. Um dos desequilíbrios 

que isso tudo gera, é uma diminuição, por exemplo, de criação de políticas públicas para 

atender à população, bem como programas de beneficiamento e geração de empregos 

públicos. (PADILHA, 2019; BLUME, 2019) 

Mas, se temos conhecimento que os poderes públicos adotam uma política 

neoliberal, entendemos também que é preciso sobreviver e não ficar dependendo deste. E é 

assim que muitas pessoas buscam empreender com o que sabem fazer. E sobre empreender 

Vale, Corrêa e Reis (2014), através de várias leituras, dizem que empreende aquele sujeito 

que está sempre alerta, descobrindo e explorando oportunidades, capaz de comprar matéria 

prima e transformar em produto para consumo. Entretanto, no mesmo artigo, estes autores e 

autora também compreendem e trazem a questão da necessidade de quem empreende. Este 

primeiro perfil, do sujeito motivado pela oportunidade, que busca autonomia pessoal, difere 

muito daquele que tem a necessidade por falta de condições de inserção no mercado formal. 

Porém, se há dificuldade para a formalidade,  Lima, Cavalcante e Costa (2011), 

dizem que a informalidade se configura como a falta de proteção das leis trabalhistas e 

previdenciárias, pois os trabalhadores produzem por conta própria, com baixo capital, baixo 

nível técnico e produtividade limitada. E Filgueiras et al (2004) diz ainda que é uma atividade 

que conta com o apoio familiar. 

Com esta definição de informalidade, Messeder (2019) acrescenta a categoria nativa 

“cacete armado”, a qual faz parte do repertório linguístico dos baianos e caracteriza-se no 

contexto da prestação de serviços de vários contextos: consertos, alimentação, beleza etc., e 

pode ser um estabelecimento com infraestrutura precária, sem luxo, e com um atendimento, às 

vezes, desatencioso. 

A autora aborda também a questão do saber-fazer, da inventividade, pois nem 

sempre há material ou ferramentas disponíveis, de forma que se vira com o que tem. Não há 

planejamento, investimento e, nem sempre, atualização. 
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Este saber-fazer pode também ser entendido como letramento, que Kleiman (2005) 

diz da questão da complexidade deste, pois não é alfabetização, tampouco um método. 

Envolve mais do que um conjunto de habilidades ou a competência leitora. São múltiplas 

capacidades que precisam de diversos conhecimentos para mobilizá-las e muitos deles, 

concordando com Santos (2013), não têm relação com a leitura escolar. 

 

A parceira da pesquisa 

 

MARIA mora com a família numa área mais afastada do centro comercial da 

localidade, bem como do colégio onde estuda. Ao ser convidada para contar sua história, a 

mesma estava grávida e foi criada uma expectativa em nós duas.  

Infelizmente, antes de concretizarmos a entrevista, ela perdeu a criança já com cinco 

meses de gestação, o que causou comoção em todas as colegas e funcionárias que conviviam 

e compravam seus salgados. Com isto, houve o afastamento da escola e não esperávamos que 

ela retornasse. Mas, retornou e continuou suas vendas. Refiz o convite e a mesma ficou 

ansiosa aguardando o dia. 

Na data e horário marcados, fui buscá-la em casa, de onde saiu arrumada e 

perfumada. Tensa, sem saber o que viria pela frente. É importante registrar que durante 9 anos 

fui gestora do Colégio Estadual de Monte Gordo, no qual MARIA estuda há quatro anos, pois 

está repetindo o terceiro ano do Ensino Médio – saberemos os motivos pela sua própria 

narrativa – e atualmente sou professora de Português e Redação da mesma. 

Fomos a um território neutro para que pudéssemos ficar à vontade, sem 

interferências, opressão ou constrangimentos. Havia nervosismo por parte dela, mas ao 

mesmo tempo era perceptível um certo orgulho de si, pois seria ouvida. 

Com sua autorização, o meu celular foi colocado sobre a mesa ligado no gravador. 

Pedi que me contasse a história da sua vida. Inicialmente ela fez silêncio, mexia nervosamente 

na capa do celular – o que durante todos os, aproximadamente, quarenta minutos o fez – 

depois, disse não saber por onde começar. Tentei deixá-la à vontade e disse que falasse o que 

lembrava e fora importante. Assim, MARIA foi relatando a sua história, desde os onze anos. 

E ao final, pareceu um grande desabafo de uma história de vida com vários elementos a serem 

analisados. 

 

Uma mulher em busca do seu espaço 
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VIDA PESSOAL E RELAÇÃO COM A FAMÍLIA 

 

 MARIA identifica-se como mulher negra, que gosta de homens, não tem religião, mas 

crê em Jesus. Mora num terreno que na casa da frente reside sua avó, que ainda trabalha como 

doméstica na fazenda de um homem rico da região, e seu avô, aposentado de algum serviço 

relacionado à rede hoteleira, mas que a mesma não sabe qual. Numa casa, na parte de trás do 

terreno, ela mora com a mãe, que está desempregada, o último trabalho foi como ajudante de 

serviços gerais num supermercado do distrito. 

A jovem começa a contar a sua história a partir dos 11 anos, fase marcada pelo 

abandono do pai, o que fez ela e a mãe partirem de Salvador para morarem junto aos avós em 

Monte Gordo. 

MARIA é rodeada de mulheres: a avó, a mãe, a irmã, amigas...mas, a mesma credita 

aos homens as maiores amizades. Quando é perguntada sobre com quem tem mais amizade, 

diz sem pestanejar, com homens. Considera o avô seu incentivador. 

Hooks (2018) aborda que é preciso uma pauta feminista para que os homens fiquem 

cientes sobre a natureza da mulher e do trabalho, de forma que eles possam enxergar que não 

são mais os únicos provedores e as mulheres não são suas inimigas no mercado de trabalho. 

Neste caso, MARIA precisa desta pauta para entender a importância dela e das outras 

mulheres da sua família e amigas. O avô não é mais o provedor, nem foram os homens que 

estiveram sempre ao seu lado nos momentos de dificuldade e decisivos. 

MARIA afirma que o avô sempre se preocupou em dar de tudo à família, entende 

que levavam uma vida confortável. Entretanto, a preocupação em trabalhar para seu sustento e 

ajudar em casa, não são motivos suficientes para perceber que há uma limitação para que 

atinja, faça uso e se beneficie de determinados bens materiais (SCHWARTZMAN, 2004). 

Em relação à sua vida amorosa, foi contado que houvera outros namorados, mas, fica 

evidente, que ninguém havia mexido tanto com ela, quanto o pai da sua filha. Pela narrativa, 

foi um namoro conturbado, pois o mesmo se envolveu com drogas, precisou fugir da 

localidade e ela resolveu apoiá-lo indo ao encontro em outra cidade e assim perdendo o foco 

nos estudos. 

Quando a gravidez foi anunciada, o namorado rejeitou e queria que ela fizesse um 

aborto e a partir daí foi uma sequência de desavenças, traições e agressões. Apesar de ser uma 

mulher, notadamente, em toda a sua narrativa, que procura crescimento através do seu 

trabalho, que se envolve nas atividades escolares, ela não se dá conta de toda a sua força e 

ainda encontra palavras para defender o agressor. Neste ponto, dialogamos com Adichie 
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(2015) ao trazer que tem gente que diz que a mulher é subordinada ao homem porque isso faz 

parte da cultura, mas esta está sempre em transformação. Desta forma, a cultura não faz as 

pessoas, estas fazem a cultura. E isso pode/deve mudar. 

 

AS AMIZADES, O ESTUDO E A ESCOLA 

 

Quando interpelada sobre as suas amizades, a mesma coloca que gosta de amizade 

com homens. Um sintoma dos privilégios do patriarcado (HOOKS, 2018). Porém, são as 

mulheres que sempre estiveram ao seu lado: a avó que é sua motivação para gostar de 

cozinhar; a irmã, motivo de admiração, por ter um bom emprego e lhe rende um salário 

razoável; a amiga  que lhe indicou trabalho; a outra que compartilhou informações sobre a 

gravidez; outra que a acolheu na perda da criança; a que deu a dica da receita da empada; o 

grupo que vai para a pizzaria. 

MARIA precisa entender que em sua vida ocorreu o que hooks (2018) reconhece 

como sororidade, quando uma mulher não quer dominar a outra e lutam juntas contra as 

injustiças do patriarcado 

Quando instigada a falar porque perdeu o terceiro ano em 2018, relembra, com voz 

sumida, que foi um ano difícil, pois vivia o auge do namoro e as preocupações provenientes 

do envolvimento do namorado com a criminalidade relacionada às drogas. 

Ficou dias sem frequentar a escola porque foi atrás dele em outra cidade, saia da aula 

para ficar com ele no celular e por fim, sua única distração era o dominó, jogado em sala de 

aula e que se pudesse, ficava o dia inteiro jogando “para esquecer os problemas”. O que lhe 

rendeu a reprovação. 

A jovem chama a atenção de como sempre gostou de se envolver e participar 

ativamente das atividades da escola, mas que deixou de lado tudo isso para viver o dito 

romance. 

Neste ano de 2019, MARIA foi transferida para o noturno. Quando descobriu a 

gravidez e sofreu a rejeição do pai da criança, ela entendeu que precisava fazer alguma coisa, 

devido, inclusive, a escassez de recursos na sua família. 

 

O APRENDIZADO E AS VENDAS 

 

Vivendo esta pressão, como ela mesma diz: “dificuldade e aperto”, um amigo havia 

lhe presenteado com R$100,00, foi este o valor investido para a compra do material das 
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empadas, cuja receita foi aprendida no Youtube, pois uma colega havia dado uma receita, mas 

ela foi buscar mais informações. 

 Os primeiros testes de sabor foram com a família. Na prática, ela descobriu que 

deveria misturar duas marcas diferentes da gordura usada na confecção do produto, quando a 

família aprovou, resolveu levar para testar na escola. A aceitação foi grande. Não somente as 

pessoas da sua sala, mas também das outras, professoras, funcionárias, todas gostaram. Daí 

ela conta que começou a produzir outros salgados, como: bauru, pastel de forno, pão de queijo 

e também bolo de pote para diversificar. 

MARIA acondiciona os produtos numa caixa plástica, que guarda dentro da mochila 

para disfarçar, pois há uma proibição da Secretaria de Educação e gestão da escola para a 

comercialização de produtos, principalmente, alimentícios nas dependências da escola. 

Segundo ela, há uma boa rentabilidade nestas vendas. Tira o dinheiro para a compra 

do material e o restante é guardado em casa. Inicialmente, como começou a vender pela 

situação de aperto e pela necessidade de se prevenir financeiramente para a criança que 

esperava, o lucro era todo guardado. Após a perda do feto, que foi por má formação, o 

dinheiro continua a ser guardado com a mesma intenção. 

Em relação ao seu produto, MARIA não esconde o orgulho e satisfação por ser tão 

bem aceito pela comunidade escolar. Sobre o seu saber-fazer, que aprendeu no Youtube, faz 

questão de esclarecer que buscou a massa ideal com a iniciativa de misturar as gorduras e que 

os recheios são idealizações suas, sem receita copiada, pelo fato de gostar de cozinhar e ter o 

hábito. 

Barbosa (2014) entende que a vida das mulheres negras tem sobreposições de 

identidades, dominação e opressão de forma que vão construindo estratégias para resistir 

cotidianamente, e assim alterar as situações de penúria e desigualdade que estão submetidas. 

MARIA ressignificou saberes e do aperto, como identifica a necessidade,  reinventou-se para 

sobreviver, fez do que aprendeu com a sua vó a sua arma de inserção e aceitação no mundo. 

A qualidade do seu produto faz com que o único artifício utilizado para divulgação, 

seja a transmissão oral entre as pessoas. A produção é caseira, o acondicionamento do produto 

é em caixa plástica, os recheios – mesmo sendo autorais e saborosos – são simples: carne, 

frango, bacalhau e camarão, cotidianamente, são feitos mais dos dois primeiros. Não há 

personalização, por exemplo, embalagem diferenciada, guardanapo com alguma marca. 

Durante a semana, há algum dia que não há vendas por algum motivo que não ficou 

esclarecido. O lucro não é usado para a expansão dos negócios.  
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Quando a gestão deu o ultimato, que MARIA não poderia mais vender na escola, 

houve um momento de desespero, pois ela não vislumbrou outro espaço, em suas palavras, a 

escola é o único lugar de movimento em Monte Gordo. Na tentativa que fez de vender com a 

mãe na rua, próximo a um bar, não obtiveram êxito, então a escola foi sua única esperança. O 

veto a deixou sem saber o que fazer.  

Esta análise consolida os princípios do “cacete armado”. Messeder (2019) ao dizer 

que “o estado possui um índice de desigualdade social bastante significativo”, nos alerta para 

as formas que as pessoas buscam para sobreviver e burlar esta desigualdade. Entretanto, neste 

caso específico, o estado colabora mais ainda com este índice, através do seu veto e a não 

apresentação de uma alternativa, principalmente nesta localidade. 

Ao ser feita a pergunta sobre se prefere trabalhar para outras pessoas ou para si 

própria, a jovem não tem dúvidas e diz que prefere trabalhar para si e faz a analogia entre o 

trabalho que teve num restaurante em Guarajuba e o seu lucro atual. A mesma não falou em 

direitos trabalhistas, em condições de trabalho, com isso vemos como reflete nas pessoas o 

pensamento neoliberalista. 

 

Considerações finais 

 

Conhecer a história de vida de uma mulher enriquece. Pois, ainda que MARIA esteja 

em fase de conhecimento do mundo, por ser muito jovem, e lidando com a sua inserção 

econômica nele através da sua iniciante produção, é uma história de superação, auto-

conhecimento e com possibilidades dela vir a colaborar na jornada de outras mulheres. 

O ato de empreender – para uma mulher, negra, pobre, jovem – ao mesmo tempo que 

obedece a uma política neoliberalista, é um ato de coragem e libertação. Ainda que esta 

mulher não tenha consciência que não precisa seguir as regras ditadas pelo patriarcado, que 

não precisa ser submissa aos caprichos de um homem, que há direitos trabalhistas 

conquistados e estes também lhes pertence, o caminho que ela trilha, muito em breve estará 

com todos estes conhecimentos. 

MARIA está no campo da vulnerabilidade: estuda e trabalha para, segundo ela, 

juntar dinheiro para uma emergência, viveu uma relação abusiva, mora numa área de risco 

pela propensão à violência. Mas, é a história de vida de uma mulher que possui o desejo de 

conhecer e colocar em prática seus saberes. Sonha em fazer uma faculdade de gastronomia e 

viver deste saber. Quando há atividades envolvendo alimentos na escola, seus dotes culinários 

são evocados e todas elogiam. 
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Por fim, Foucault (2014) diz que o poder aparece em uma determinada situação 

estratégica complexa num determinado contexto, assim a história de vida de MARIA nos faz 

pensar que cozinhar é um ato de poder, inclusive quando relata que cozinha para a família e 

quando, antes mesmo de chegar à escola, já está sendo procurada para saciar a fome de sabor 

das colegas. 
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