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Resumo 

O presente artigo, tomando como referência a discussão sobre memória e 

história oral, tem como objetivo principal compreender o processo de 

formação/criação do bairro Tento na cidade de Valença, município do Estado da 

Bahia, a partir da memória dos moradores. Esse bairro foi escolhido por estar 

próximo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFBA, campus 

Valença-BA e pela inquietação de mesmo estando próximo não demonstrar ter 

estreita relação de convivência, haja vista, da indiscutível necessidade de a escola 

estar integrada à comunidade da qual faz parte. Para dar conta desse estudo, 

utilizamos a metodologia qualitativa, com enfoque de história oral, tendo como 

instrumento de coleta de dados a entrevista semi-estruturada. Entendemos ser 

importante ouvir a história de um lugar a partir dos seus próprios moradores e 

ampliar assim o conhecimento para além dos documentos escritos. Conseguiu-se 

com esse estudo compreender como o bairro se formou e, além disso, reconhecer 

os sujeitos como pessoas de direito imaterial, pois o sentimento de pertencimento do 

bairro foi evidente. Propiciar aos ausentes da história formal, o direito da fala, 

sinalizou para esse trabalho a necessidade de continuar dando voz à quem de fato a 

tem. 

 

Introdução 

Para apresentar o bairro do Tento, nosso foco de pesquisa, iremos tomar 

como referência a história contada pelo povo e, para isso pretendemos acessar a 

memória dos moradores, é importante dizer que não temos interesse em confrontar 

a história documentada ou chegar a uma verdade absoluta. Pretendemos sim dar 

voz aos moradores, utilizando o método da história oral, levando em conta que, 

como diz Pollak (1992) “A memória é sujeita a mudanças e transformações inclusive 

no momento em que está sendo articulada” (p.2). 



Sendo assim, o artigo a seguir nos apresenta as “falas” dos moradores, 

estes que vivenciaram o bairro em todos os seus nuances e participaram in loco dos 

seus acontecimentos, inclusive aqueles mais relevantes para a construção do bairro.  

Objetivos 

Geral 

- Compreender o processo de formação/criação do bairro Tento a partir da memória 

dos moradores 

 

Específicos 

- Desenvolver aprofundamento teórico sobre o conceito de memória; 

- Analisar a história contada, tomando como referência o armazenamento de 

informações da memória humana. 

 

Metodologia 

 Considerando que “a memória de um pode ser a memória de muitos” 

(THOMPSON, 1992 p.17), pretende-se acessar experiências não-documentadas, 

compreendendo assim a formação da comunidade de pescadores e marisqueiras, 

localizada nas proximidades do IFBA, campus Valença, no Bairro do Tento. 

Tendo esse estudo uma abordagem qualitativa, a primeira etapa consistirá no 

estudo sistemático da teoria sobre memória e seus registros. A segunda etapa 

consistirá nas entrevistas aos moradores e será utilizado como instrumento para 

coleta de dados a entrevista semi-estruturada, a qual, na concepção de Gil (2002), é 

uma técnica importante, pois, permite captar dados com mais profundidade. Dessa 

forma, a entrevista é um instrumento no qual o entrevistador tem por objetivo obter 

informações do entrevistado relacionadas a um fim específico.  

Na terceira etapa será de análise dos dados colhidos a partir das entrevistas 

realizadas com os moradores do bairro. 

Pretendemos que após a análise seja possível a elaboração de material 

teórico com vistas à publicação e referendo da comunidade civil e científica. 

 

Análise  



Esta pesquisa tem por objetivo, conhecer o processo de 

construção/formação do bairro do Tento, comunidade ao entorno do IFBA (Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia), para isso foram feitas entrevistas 

semiestruturadas com moradores antigos do bairro, cerca de 10 moradores, 

residentes no local e na comunidade do Mangue Seco, que é pertencente ao bairro.   

Por motivos óbvios, será mantida em anonimato a identidade dos 

entrevistados. Utilizaremos números para auxiliar o leitor a relacionar as falas a seus 

autores, para isso listamo-los na tabela abaixo. 

Nome Sexo Idade Tempo que reside no bairro 

Entrevistado 1 Feminino 86 anos 71 anos 

Entrevistado 2 Feminino 70 anos 38 anos 

Entrevistado 3 Feminino 40 anos 40 anos 

Entrevistado 4 Feminino 67 anos 67 anos 

Entrevistado 5 Masculino 75 anos 75 anos 

Entrevistado 6 Feminino 72 anos 54 anos 

Entrevistado 7 Masculino 60 anos 60 anos 

Entrevistado 8 Feminino 50 anos 42 anos 

Entrevistado 9 Masculino 53 anos 53 anos 

Entrevistado 10 Masculino 44 anos 44 anos 

 

Para “dar vida” aos entrevistados, moradores do bairro, uma breve 

apresentação: 

Ex-pescadores, marisqueiras, costureiras, ex-professoras, ex-pedreiros, 

donas de casa, etc. Todos residentes com mais de 30 anos no bairro, alguns 

nascidos no Tento, outros vindos de cidades como Vitória da Conquista ou de outros 

bairros de Valença. Esses foram os entrevistados que se dispuseram a compartilhar 

suas memórias conosco. É importante salientar que a memória “é, por natureza, 

múltipla e desacelerada, coletiva, plural e individualizada.” (Nora 1993 apude 



Halbwachs, p. 9) Sendo assim, não pretendemos aqui, fazer um resgate da memória 

dos moradores, pois segundo Menezes (1992) “a heterogeneidade que pode estar 

presente na memória individual e, mais amplamente, na de grupos e coletividades, 

torna seu resgate uma ilusão” (p.11), Pretendemos pois, contar a história do bairro a 

partir das lembranças dos moradores. 

O Tento, segundo os seus moradores, se desenvolveu às margens do rio 

Una1, rio esse que supria a população, ainda pequena e humilde, em sua maioria 

pescadores e marisqueiras.  

Era do rio que famílias inteiras tiravam seu sustento, e até mesmo a água 

para beber. Nesse ponto, a Companhia Valença Industrial (CVI)2 é sempre 

lembrada, pois era em suas proximidades que a água, retirada em canoas, era 

distribuída ou vendida à população. Fato evidenciado na fala do entrevistado 1, 

Então não tinha água encanada, pegava água na fábrica, na canoa lá na 

CVI. Pegava água pra beber de lá, só tinha cisterna, mas não era artificial. 

Pra lavar, assim até cozinhar, a gente ia lavar na CVI, e comprava água pra 

beber por que tinha dois homens que pegavam, na canoa, água pra vender 

a gente lá na CVI. 

Anos mais tarde a SAAE3 se instalou na região, levando água encanada as 

casas. Posteriormente a CVI também foi responsável pela iluminação elétrica do 

bairro, depois a Coelba assumiu as instalações na região. 

                                                           
1
 De grande importância para a cidade, não só do ponto de vista turístico como econômico, este Rio é 

muito fértil em camarões, robalos e tainhas. A vegetação composta por mangues vermelho e branco 
é abundante (rico em aratu, caranguejo, ostra, lambreta, sururu, etc.). É navegável por canoas, 
lanchas, escunas, veleiros, barcos, etc. Em suas margens situam-se os famosos estaleiros navais. 
Sua bacia hidrográfica espalha-se por 1390 quilômetros quadrados e por cinco municípios: Valença, 
Presidente Tancredo Neves, Mutuípe, Laje e Teolândia. Fonte: http://www.valenca.ba.gov.br  
Fonte: http://www.operacionaltextil.com.br/noticias_lista.php?noticia=8 
2
 A Companhia Valença Industrial é a mais antiga fábrica têxtil em atividade no Brasil. Funciona há 

163 anos na cidade baiana a que deu origem e leva o seu nome. 
Fundada em 1844, conviveu por 44 anos com o regime escravocrata sem jamais utilizar mão de obra 
escrava e empregando em sua maioria mulheres. Práticas hoje consideradas inovadoras já eram 
exercidas naquela época, como treinamento dos trabalhadores, ensino da leitura e escrita e incentivo 
à arte e à dança no local de trabalho. 
Fonte: http://www.operacionaltextil.com.br/noticias_lista.php?noticia=8 
 
3
 O SAAE-Valença foi criado em 21 de julho de 1965, através da lei municipal nº 676, com 

personalidade jurídica própria dispondo de autonomia econômico-financeiro-administrativa com a 
finalidade principal de exercer em todo o município a captação, tratamento, distribuição de água 
canalizada, além de operações dos serviços de esgotos sanitários, trazendo mais comodidade e 
qualidade de vida aos moradores da cidade. Por 31 anos o SAAE foi administrado diretamente pela 
FUNASA e posteriormente pela prefeitura municipal. Fonte: 
http://www.saaevalenca.com.br/conteudo.asp?cod_cat=1&nome_cat=Institucional 

http://www.operacionaltextil.com.br/noticias_lista.php?noticia=8


As ruas do bairro, ainda sem calçamento, abrigavam em suas margens 

casas simples de barro ou madeira, porém em algumas áreas já haviam avenidas de 

casas, tipo “parede e meia”, construídas para serem alugadas aos recém chegados 

à cidade, atraídos pelo desenvolvimento crescente de Valença. Um fato interessante 

contado pelos moradores é a forma como o bairro ganhou o nome de Tento, 

segundo um dos entrevistados, 

O bairro era separado do centro, então, para passar de um lado para o 

outro tinha que passar por uma pinguela, e o povo dizia: vamos tentar 

passar, vamos tentar passar? E aí originou o nome do Tento.  

O bairro contava com uma pista de pouso para aviões de pequeno porte, 

como helicópteros, etc. Os moradores contam que a pista foi desativada devido de 

um acidente com uma mãe de santo do bairro, durante as entrevistas, todos os 

moradores citaram o acidente da mesma forma, o que acabou evidenciando uma 

das características da memória coletiva, que Pollak(1992) chama de elementos 

irredutíveis, pois “[...] o trabalho de solidificação da memória foi tão importante que 

impossibilitou a ocorrência de mudanças” (p.2). O entrevistado 2 relata que,  

Tinha o aeroporto, quando eu cheguei aqui ainda pousava aqueles 

aviõezinhos pequenos, aí depois que teve um acidente, um avião cortou o 

pescoço de uma senhora, eu não lembro se foi em 70, não me lembro, mas 

não era tanto movimento. 

Na fala do entrevistado 2, podemos perceber que ele não descreve o 

acontecimento com tantos detalhes, pois “ a memória não se acomoda a detalhes 

que a confortam; ela se alimenta de lembranças vagas, telescópicas, globais ou 

flutuantes [...]” (Nora 1993, p.9). 

 Mais tarde o terreno onde havia a pista de pouso foi utilizado para a criação 

da comunidade do Mangue Seco. 

A comunidade começou a ser criada início período Collor4, quando a 

quantidade de moradores em situação de pobreza no bairro era crescente. O êxodo 

rural, proporcionado pela venda de áreas no campo, pois devido aos altos índices 

inflacionários era mais lucrativo vender. Esse fato somado a migração populacional 

                                                           
5
 Presidente do Brasil entre 1990 a 1992, quando renunciou ao mandato para não perder os direitos políticos, 

já que à época estava ameaçado de sofrer impeachment.  
Fonte: http://www.infoescola.com/biografias/fernando-collor-de-mello/ 

http://www.infoescola.com/biografias/fernando-collor-de-mello/


de outras regiões para Valença em busca de vida melhor, proporcionou o 

crescimento o bairro sem a mínima infraestrutura, o cenário que se via pode ser 

entendido na fala do entrevistado 4, 

Naquele tempo não tinha nada aqui, não tinha rede de esgoto, luz, nada, 

era tudo lama, não tinha calçamento, as casinhas simples, teve um tempo 

que tinha as avenidas, aquela fila de casa que o povo alugava, as ruas não 

tinha isso tudo, as casas tudo diferente, eram de supapo, aquelas varinhas 

nas paredes, tudo de barro mesmo. 

Diante do cenário acima descrito na “fala” do entrevistado, uma moradora do 

bairro, que também veio para a cidade em busca de melhoria de vida, no entanto 

encontrava-se morando de aluguel e sem condições para comprar um terreno seu, 

foi ao prefeito e pediu-lhe que o terreno onde antes se localizava a pista de pouso e 

mais uma área de pastagem ao lado, fossem doadas aos moradores carentes do 

bairro, nasce assim à comunidade do Mangue seco. O entrevistado 3, sobre a 

comunidade, diz que,  

É uma extensão do Tento, surgiu a partir de uma doação do João Cardoso, 

era um terreno da união, existia muitas pessoas no Tento que não tinham 

casas, aí doaram o terreno, e assim, muitas casas lá, eu lembro até hoje, 

foram feitas por mutirão.  

Os moradores contam que o nome da comunidade deu-se por conta de uma 

novela, uma das praias mostradas nessa telenovela era chamada de Mangue Seco, 

sendo começaram a chamar a comunidade, também pelo nome de Mangue Seco, 

vemos nas histórias dos moradores características da memória nacional, que 

segundo Menezes (1992) “apresenta-se como unificada e integradora, procurando a 

harmonia e escamoteando ou sublimando o conflito.” (p.15). 

A atividade pesqueira é citada por todos os moradores como principal 

atividade econômica, como é possível observar na fala do entrevistado 2, 

Antigamente aqui era assim mesmo, era mais pescadores, barzinhos, a 

fonte de renda era mais pesca, as mulheres catavam siri, camarão, ou 

então saiam pra ir às roças no tempo do cravo. 

 Apesar de ser a atividade pesqueira a principal fonte de renda, a fabricação 

dos barcos também é lembrada, diversos estaleiros se espalharam pelo bairro do 



Tento, alguns dos quais ainda hoje existem. O entrevistado 5 lembra inclusive os 

barcos a vela que navegavam o rio, e antigos estaleiros do bairro, 

Não tinha essas embarcações a motor, eram a remo né, tinha aqueles a 

pano de vela, né, eram aqueles barcos pequenos, não tinham barcos 

grandes. Os barcos eram feitos aqui mesmo. 

O bairro se desenvolveu e cresceu tendo as atividades relacionadas a pesca 

como base. Alguns moradores relatam que a maioria dos pescadores de Valença 

moram no Tento. Os filhos desses pescadores, e outros moradores do bairro, para 

estudar, se deslocavam ao centro da cidade, como diz o entrevistado 7, “quem 

queria estudar tinha que ir mais pro centro de Valença.” 

No entanto, existia uma escola mantida pela colônia de pescadores do 

bairro. A escola funcionava em dois turnos, matutino e vespertino, as aulas eram 

ministradas por uma professora em cada turno, a merenda escolar era feita na casa 

de uma das professoras, como conta a entrevistada 1, 

Tinha o colégio da colônia de pescadores, já tinha merenda tinha tudo lá, eu 

ensinava pela manhã e outra professora a tarde, [...] um quarto que tinha 

aqui, trazia a merenda “praqui”, e nós fazia a merenda, e dez horas a gente 

levava no caldeirão, fazia um caldeirão pra dois horários. 

Foi na gestão do prefeito João Cardoso, como contam os moradores, que 

outros colégios vieram para o bairro, como o Monsenhor André Costa e o Rotary, 

porém, a história da educação no bairro ainda vive um período sem infraestrutura 

adequada, como vemos na fala do entrevistado 1, 

O Monsenhor André Costa só tinha duas salas, não tinha esgoto, não tinha 

energia. Tinha uma época que eu quis ensinar de noite no Mobral, cada um 

tinha que levar uma vela, e eu ensinava das 19 as 21:30, a luz de velas.  

Energia ligada e colégios ampliados, a educação no bairro deu um salto, 

principalmente após a chegada do Colégio Federal de Educação Tecnológica 

(CEFET), ao menos era o que os moradores esperavam, o entrevistado 3 fala o 

seguinte, 

Quando o IFBA surgiu, era uma imagem que o IFBA era para o filho do 

pescador, da marisqueira, só que depois a gente viu que a realidade era 

outra, quem usava ali era outra classe social. 



Quando se fala em ensino básico e técnico, a imagem que se tinha, segundo 

os moradores, é que a instituição foi feita para “outra classe social”, a situação 

começou a mudar quando os próprios moradores passaram a solicitar a utilização 

das instalações do CEFET, como a quadra de esportes, por exemplo, citada como 

um “encanto” para os adolescentes da comunidade. 

Com a transformação do CEFET em IFBA, vieram agora cursos superiores 

para a instituição, Licenciatura em Computação e Matemática, os moradores relatam 

que a instituição passou a se abrir mais a comunidade, com o oferecimento de 

cursos de qualificação para as marisqueiras do bairro, por exemplo. No entanto 

dizem que ainda há o que melhorar na relação da instituição com a comunidade, 

como diz o entrevistado 8, 

Hoje o CEFET parece que esqueceu mais da comunidade, teve até um 

curso de pesca voltado para as esposas dos pescadores mais falta mais 

alguma coisa pra chamar a comunidade. 

Enquanto falavam da relação do IFBA com a comunidade, alguns moradores 

lembraram como era o local em que fica a instituição antes dela ser implantada, 

como pode ser visto na fala do entrevistado 10, 

Olha, ali aquele local onde é o IFBA, ali era um lugar onde a gente se 

juntava pra armar ratoeira pra pegar goiamum, várias pessoas iam ali e era 

uma diversão antigamente. 

Mais à frente, via-se um campo de areal onde os moradores se reuniam para 

atividades, como baleado, futebol, etc., e também onde realizavam festividades 

religiosas e eventos de pequeno porte.  

Nessa época, os moradores contam que a violência no bairro não era tão 

grande, ou colocam como algo sem tanta importância, isso é visível na fala do 

entrevistado 6, 

Criei meus filhos tudo aqui, estudaram por aqui mesmo, e sempre teve 

violência, em todo lugar tem isso né, mas tinha gente que até dormia aí de 

porta aberta e tudo, hoje em dia que ninguém vai fazer isso né. 

No quesito violência, os moradores saem em defesa do Tento, e preferem 

falar dos valores familiares praticados no bairro, deixando entender que falar sobre a 

violência no bairro é um “terreno perigoso”, sobre isso Thomson (1997) fala que ao 



compormos nossas reminiscências silenciamos pontos dos quais não sabemos 

como lidar, esses pontos ocultos “podem revelar experiências e sentimentos que 

foram silenciados porque não se ajustavam às normas usuais ou à própria 

identidade da pessoa” (p.28) Sendo assim, o entrevistado 3 diz que, 

O bairro tem violência, mas Valença toda tem esse problema né, eu 

defendo minha comunidade, é uma comunidade que existe o respeito, tem o 

amor ao próximo, somos todos filhos de pescadores, existe muito a questão 

do respeito ao outro, foi ensinado isso, vem de berço. 

A coletividade presente entre os moradores é também responsável pela 

construção da identidade do bairro, e isso gera um sentimento de pertencimento 

construído através das histórias de vida, e registrado na memória dos moradores. 

Considerações finais 

Conhecer o processo de criação/formação do bairro do Tento implicou em 

acessar as memórias dos antigos moradores, fazê-los reviver momentos guardados 

na lembrança. Sabendo que a memória acontece no presente, buscou-se deixar os 

moradores à vontade para reviver como quisessem suas aventuras de infância, com 

o cuidado de atentar para o conteúdo das reminiscências, pois vivenciamos 

momentos em que a saudade tornou-se quase palpável no ambiente, momentos em 

que alguns entrevistados, ao falar das peripécias às margens do rio una, elevavam 

ou baixavam o olhar em algum ponto no ar ou no chão como se revivessem aqueles 

tempos, como de fato reviviam, já que como vimos à memória vive no presente, e as 

emoções dos entrevistados deixou claro o sentimento de pertencimento ao bairro. 

Através das falas de seus antigos moradores, foi possível entender como o 

bairro se formou a partir de uma pequena aldeia de pescadores, e se desenvolveu 

aos poucos tendo a economia pesqueira como base. A pesca, a mariscagem e a 

carpintaria naval eram, e ainda são atividades praticadas na região, segundo os 

moradores, não com a mesma força, mas o bairro ainda mantém sua identidade 

pesqueira. 

No processo de desenvolvimento do Tento, surge a comunidade do Mangue 

seco, local onde hoje está localizado IFBA, instituição cuja relação com o bairro 

motivou esta pesquisa, relação essa que segundo os moradores, ainda há muito que 

melhorar. 



O IFBA ainda se coloca como uma “ilha” dentro da comunidade, reforçando 

a visão de “instituição para ricos”, é preciso envolver o bairro, trazer os moradores 

para dentro dos muros da instituição, e nota-se como é importante essa 

aproximação e como os residentes do bairro a anseiam. Esta pesquisa apresenta a 

comunidade ao IFBA e assim esperamos, posteriormente, mais avanços nesse 

campo. 
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