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Resumo 

Este resumo é um recorte do trabalho de pesquisa no Mestrado Profissional em Intervenção Educativa 
e Social (MPIES). Objetiva apresentar as raízes do empreendedorismo da mulher negra no Recôncavo 
da Bahia, por revisão de literatura subsidiada nos autores Barickman (2003), Castel (1998), Costa e 
Silva (2002), Gomes e Soares (2002), Panjota (2004), Prestes Motta e Caldas (1997), Ribeiro (1995) e 
Santos (1959). Busca responder à questão: “quais as raízes do empreendedorismo da mulher negra 
no território do recôncavo baiano?”. Alguns resultados observados, foram a influência da etnia negra 
em práticas comerciais no estado e da cultura crioula no recôncavo, exercidas por mulheres negras 
pela necessidade de autossustento, no período pós-abolição da escravatura. Esses fatores 
demonstram o surgimento da prática empreendedora com raízes histórico-culturais. O trabalho conclui 
que a mulher negra se constitui como empreendedora mesmo diante dos desafios de uma sociedade 
historicamente patriarcal, capitalista e de valores eurocêntricos. 
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Abstract 

This summary is an excerpt from the research work in the Professional Master's Degree in Educational 
and Social Intervention (MPIES). It aims to present the roots of black women's entrepreneurship in the 
Recôncavo da Bahia, through a literature review supported by the authors Barickman (2003), Castel 
(1998), Costa e Silva (2002), Gomes and Soares (2002), Panjota (2004), Prestes Motta and Caldas 
(1997), Ribeiro (1995) and Santos (1959). It seeks to answer the question: “what are the roots of black 
women's entrepreneurship in the territory of Bahia's Recôncavo?”. Some results observed were the 
influence of black ethnicity in commercial practices in the state and the creole culture in the Recôncavo, 
exercised by black women due to the need for self-support in the post-slavery abolition period. These 
factors demonstrate the emergence of entrepreneurial practice with historical-cultural roots. The work 
concludes that black women constitute themselves as entrepreneurs despite the challenges of a 
historically patriarchal, capitalist society with Eurocentric values. 
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1. Introdução 

Este tema é um recorte do trabalho de pesquisa dentro do Mestrado 

Profissional em Intervenção Educativa e Social – MPIES, na linha de pesquisa “novos 

contextos de aprendizagem”, em uma análise exploratória sobre o empreendedorismo 

social feminino no contexto do Recôncavo da Bahia. A metodologia aplicada foi de 

abordagem qualitativa, composta de revisão de literatura e de intervenção, sendo 

possível se debruçar no estudo de gênero e raça dentro do contexto empreendedor, 

iniciada em 2020. Foram utilizados alguns instrumentos para a coleta de dados que 

permitiram uma análise apurada dos discursos de mulheres numa feira livre na cidade 

de Santo Antônio de Jesus, interior da Bahia. Dada a relevância da pesquisa, este 

resumo objetiva apresentar as raízes do empreendedorismo da mulher negra no 

Recôncavo Baiano. Em uma sociedade marcada pelo patriarcalismo e pela presença 

de culturas assimétricas de gênero e raça, aliado à constante predominância do 

espírito do capitalismo, mesmo em meio a dificuldades e desafios, é perceptível a 

emergência do gênero feminino no processo do empreendedorismo, com raízes 

históricas e culturais.  

A formação cultural brasileira é advinda da mistura das matrizes étnicas branca, 

indígena e negra (africana), Prestes Motta e Caldas (1997) explicam que esse “caldo 

cultural” constitui a base das crenças e valores compartilhados pelo povo brasileiro. 

Entretanto, em muitas cidades do Brasil, mulheres negras marcaram a história do 

empreendedorismo, historicamente encontradas em feiras, mercados ou mesmo nas 

ruas, com práticas que permanecem até os dias atuais tanto na Bahia, quanto no 

recôncavo baiano. Em último censo, o território em questão possuía percentuais que 

apresentavam mais de 80% da população de etnia negra e 50% do seu povo era 

representado pelo gênero feminino (SEI, 2010). A cultura crioula, que se refere à 

configuração histórico‐cultural da implantação da economia açucareira, foi marcada 

pelos engenhos de açúcar no litoral do Nordeste brasileiro principalmente no 

recôncavo baiano por meio da sua influência sociocultural (RIBEIRO, 1995).  

A emancipação para o trabalho da mulher negra perpassa pelo processo de 

vulnerabilidade, que foi historicamente negligenciado, as levando a um patamar de 

desigualdade social, que se coloca como algo permanente. Castel (1998) explica que 

a perda do pertencimento social se dá pela falta de oportunidades também justificada 

pelas consequências das desigualdades capitalistas ao longo da história, como o 
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desemprego e condições trabalhistas precarizadas, fator que contribuiu para a 

emancipação feminina na busca pelo empreendedorismo. O Brasil representa uma 

mistura cultural num contexto socioeconômico. A resistência dos negros escravizados 

que lutaram por liberdade contra os senhores de engenho, e pelas fugas para 

territórios chamados de quilombos, deu início a todo processo histórico da inserção 

da mulher negra em atividades empreendedoras, a exemplo das quitandeiras, 

mulheres que dão expressividade ao fortalecimento de comércios regionais (GOMES 

E SOARES, 2002).  

 

2. Referencial teórico 

Diferentes atividades caracterizaram o território do recôncavo baiano na sua 

história. Integrado por microrregiões, agregou atividades que o caracteriza desde os 

tempos da existência no contexto da colonização europeia-portuguesa. Santos (1959) 

explica que o recôncavo se formou “de atividades diferentes [...] recôncavo canavieiro, 

fumageiro, mandioqueiro e da cerâmica, de zonas pesqueiras, de lenha e carvão 

vegetal” (SANTOS, 1959, p. 62-65). O autor destaca que o conjunto dessa agricultura 

foi escravista até a sua abolição. Ao longo do século XIX e XX, a demanda de açúcar 

aumenta nos países da Europa, principalmente na Inglaterra, impulsionando a 

revolução industrial e a urbanização no território, focada nas produções de açúcar, 

pecuária, fumo e mandioca (BARICKMAN, 2003). 

Após o século XX, com a modernização econômica do Recôncavo baiano, o 

engenho é substituído pela usina, as práticas que legalizavam a escravização de 

africanos começaram a enfraquecer, assim dando início as lutas por alternativas de 

sobrevivência para sustento após período da abolição da escravatura (BARICKMAN, 

2003). No território, o legado cultural dos negros escravizados é comprovado no modo 

de vida das mais de 45 comunidades quilombolas (PERFIL DOS TERRITÓRIOS DE 

IDENTIDADE DA BAHIA/SEI, 2016, pg. 136).  

Após esse período, os negros passaram a executar formas de trabalho como 

alternativas de conseguir o seu sustento, o que fez emergir práticas empreendedoras, 

como o transporte de carga, serviços operários e a venda de alimentos em tabuleiros. 

Essa última atividade remete-se às quitandeiras, mulheres negras que utilizavam o 

tabuleiro para expor seus alimentos à venda nas ruas e feiras, trabalho que teve uma 

expressividade para o fortalecimento de comércios locais. Essas mulheres foram 
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grandes precursoras do empreendedorismo feminino, chamadas de negras vendeiras 

ou de tabuleiro (GOMES E SOARES, 2002). Até os dias atuais, a quitanda representa 

um forte símbolo cultural de pequenos estabelecimentos comerciais cujos produtos 

ficam expostos em bancadas ou tabuleiros, a exemplo das baianas de acarajé, um 

alimento típico da cultura crioula, costume observado até hoje na Bahia e no território 

do recôncavo. 

Antes de serem trazidas para o Brasil, as quitandeiras já existiam na África, 

Pantoja (2004) cita que elas representam exemplo da vinda dessa rede comercial de 

gêneros de primeira necessidade ao Brasil, pelas migrações transatlânticas. No 

cenário brasileiro, Gomes e Soares (2002) explicam que as quitandeiras tiveram que 

se adaptar a demanda e oferta local, conquistando assim o espaço do chamado 

“comércio a retalho” que vendiam desde a peixes, carnes, farinha, frutas, hortaliças, 

doces, tecidos, aguardente, charutos, velas, amuletos, carvão e lenha. Em muitas 

cidades brasileiras, elas encontravam-se em mercados ou até mesmo nas ruas, 

prática que se faz presente até os dias atuais nas feiras livres da Bahia, e do 

recôncavo, onde se encontra o maior quantitativo do gênero feminino e raça em 

questão. Isso remete ao fato histórico de mulheres negras comprarem as suas cartas 

de alforria através deste meio. Assim, se tornando uma marca não só de 

empreendedorismo, mas também de empoderamento (GOMES E SOARES, 2002). 

A ideia do empreendedorismo feminino se apresenta como uma ação 

mobilizadora de mudanças que trazem consigo um legado cultural. Segundo Laraia 

(1997), a cultura é visualizada como um conjunto de saberes e comportamentos 

adquiridos por meio das relações sociais e transmitidos para gerações posteriores. 

Nesse sentido, o processo de empreender perpassa pela valorização da cultura ao 

considerar hábitos, costumes e práticas sociais adquiridas nos contextos regionais. A 

história da escravidão africana trouxe práticas de comércio para o Brasil, que 

influenciaram a criação de pequenos estabelecimentos e se transformaram em 

costumes culturais, e de tradição familiar, grandes influenciadores da educação de um 

povo, como reforça Ribeiro (1995).  

Dentro dessa perspectiva, Costa e Silva (2002), um historiador que abordou 

assuntos culturais e históricos do continente africano de grande influência no Brasil, 

destaca que tudo de matriz africana era visto como um sinal de atraso e deveria ser 

substituído pelos valores das sociedades europeias ocidentais. Em uma de suas 

obras, “A Manilha e o Libambo”, o autor traz a perspectiva da África e a escravidão de 
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1500 a 1700, numa análise que versa sobre como essas sociedades resistiram ao 

colonialismo, além de relatar costumes que ecoaram no Brasil desde a pré-história do 

continente africano. Por ser a cultura uma herança social, é perceptível a influência 

das etnias, de técnicas agrícolas e de navegação, dos costumes e crenças, das 

línguas e dialetos, como o iorubá. Nesse sentido, é possível inferir que estes fatores 

influenciaram a história de formação brasileira, e suas práticas comerciais e 

empreendedoras, principalmente a respeito da mulher negra.  

 

3. Aspectos metodológicos 

 Esse resumo foi elaborado mediante uma pesquisa de abordagem qualitativa, 

através da revisão de literatura dos autores Barickman (2003), Castel (1998), Costa e 

Silva (2002), Gomes e Soares (2002), Panjota (2004), Prestes Motta e Caldas (1997), 

Ribeiro (1995), Santos (1959) e de pesquisa documental no portal da 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (SEI) (2010; 2016).  

 

4. Resultados e discussão 

O Brasil foi intensamente marcado pela escravidão dos negros na época dos 

engenhos de açúcar, principalmente ao longo dos séculos XIX e XX, fato que se reflete 

na história da Bahia. A predominância dessa etnia resistiu ao colonialismo, trouxe 

mediante a cultura crioula costumes que resultaram numa herança étnica também no 

território do recôncavo baiano. Após abolição da escravatura, mulheres negras 

lutaram diante de uma sociedade patriarcal, marcada pelas diferenças de gênero e 

raça, e resistiram a desafios históricos ao emergir como empreendedora, mediante 

lutas e desafios. Um dos exemplos dessas conquistas foi a compra das suas próprias 

cartas de alforria, uma vitória que marca o início da história do empreendedorismo da 

mulher negra no país. Em muitas cidades brasileiras, as chamadas quitandeiras são 

também mulheres empreendedoras, que exerciam essa prática em meio as ruas, um 

legado cultural que pode ser observado até os dias de hoje em feiras livres da Bahia, 

e do território do recôncavo.  

 

 

5. Considerações finais 

Apesar de a formação cultural brasileira ser advinda de uma mistura das 

matrizes étnicas, a influência da raça negra no desenvolvimento histórico e cultural 

baiano é evidente, a exemplo da cultura crioula. A luta dessas mulheres desde o 
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período pós-abolição também pode ser considerada um marco histórico do 

empreendedorismo do gênero, através de crenças e valores compartilhados, que 

resistiram ao tempo e permanecem nas práticas comerciais comuns no recôncavo 

baiano. Em oposição aos valores europeus ocidentais colonialistas, que visualizava a 

cultura de matriz africana como sinal de atraso, a mulher negra demonstra que é 

possível ser empreendedora mesmo diante dos desafios de uma sociedade patriarcal, 

capitalista e eurocêntrica. 
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