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Rita Conceição nasceu em 1958, na cidade de Salvador, capital do estado da Bahia, Brasil. A Bahia é um 

estado localizado no nordeste brasileiro. A sua capital Salvador tem cerca de três milhões de habitantes. 

Oitenta por cento desses habitantes são afro brasileiros, descendentes das misturas étnicas de brancos, 

índios e negros. Salvador se diferencia das demais cidades brasileiras devido ao fato de ter a maior 

concentração de negros do mundo depois da África - ou seja, é a primeira  diáspora negra do mundo. A 

vida desses habitantes é lutar para superar a pobreza em que vivem.  

A história de vida de Rita não é diferente dessa realidade. Filha de uma empregada doméstica e um 

vigilante, Rita é a primeira dos 8 filhos do casal. Ela  começou a ser alfabetizada na casa da vizinha, pois 

naquela época no Brasil, não havia escolas e creches publicas onde os filhos dos pobres pudessem ser 

alfabetizados. Quem conseguia estudar apenas  terminava o primeiro grau. Sua mãe pagava uma pequena 

quantia para que sua vizinha ensinasse Rita a ler e a escrever pois o sonho dela era ver a filha na 

Faculdade. D. Iraildes mal sabia assinar o nome mas  ela queria que Rita cursasse a faculdade e estudasse 

Direito para que ela não tivesse um futurolimitado de  trabalhar como empregada doméstica e/ou se 

enchendo de filhos sem condições de criá-los. D. Iraildes a e o marido trabalharam muito para sustentar os 

seus oito filhos. 

A infância de Rita foi marcada por uma época muito difícil. Em 1964, o Governo do Brasil foi tomado pelo  

Golpe Militar. Os Militares tomaram o poder e rapidamente reprimiram a liberdade de expressão e 

instituíram uma política de arrocho econômico, causando uma grande recessão e deixando milhões de 

trabalhadores rurais sem terras a morrer de fome ou fugindo para os centros urbanos, na esperança da 

sobrevivência e de  uma vida melhor nas cidades grandes.  

O resultado desse êxodo rural foi a criação de grandes favelas  em todas as cidades brasileiras, acirrando as 

profundas desigualdades entre pobres e ricos. Essa desigualdade continua  nos tempos atuais, destacando 

o Brasil como um pais de maior desigualdade econômica do mundo.  Ao longo dos anos no período da 

ditadura 1960 e 1970, no  Brasil, milhares de intelectuais, estudantes, ativistas, trabalhadores rurais e 

manifestantes foram presos, torturados e desaparecidos. Aqueles que sobreviveram foram os que fugiram 

para o exterior com apoio de alguns amigos estrangeiros. 

Neste cenário de grande transformação política, a formação educacional de Rita sofreu grandes  

influências dos  estudantes, intelectuais e ativistas que lutavam contra a ditadura militar. Sua  vizinha 

professora, Maria, era estudante e ativista e alfabetizou Rita com a ajuda da sua mãe Dona Helena, que 

levava Rita para passear. Da janela do ônibus ela ia vendo a paisagem e lendo os letreiros das lojas. Cada 
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nome que ela acertava ganhava elogios e muitas vezes alguns doces ou presentes. Foi assim que ela se 

alfabetizou rapidamente. Essa família tinha o hábito de ler  revistas em quadrinho, foto- novela e  livros. 

Aos 9 anos Rita já lia Jorge Amado e daí em diante não parou mais de ler. Ela também participava das 

festas que os estudantes ativistas faziam para discutir as estratégias de resistência contra o governo 

militar.  

Rita tinha uma grande paixão pelos estudos. Em sua pequena casa com dois quartos, ela esperava os irmão 

dormirem para, de madrugada, fazer as tarefas da escola pois além de gostar de estudar ela recebeu uma 

bolsa de estudo. Esse dinheiro ajudava seus pais a criarem os seus irmãos. Rita não podia ser reprovada na 

escola, porque ela perderia a bolsa e esse dinheiro seria cortado do orçamento da sua família. 

Quando terminou o primeiro grau, Rita foi fortemente influenciada pelo professor de matemática a se 

engajar no movimento político secundarista contra a ditadura militar. Rita conseguiu sair da antiga escola 

onde estudava, longe do centro da cidade, e passou a estudar no Colégio Central, para fazer o curso 

profissionalizante de instrumentação . Este colégio era famoso pela histórias das lutas que aconteceram ali 

contra o regime militar. Daí em diante ela nunca mais parou de lutar contra a repressão pela qual o Brasil 

estava passando. Ela participou de várias passeatas, reuniões partidárias, vendeu jornais políticos  nas 

portas dos teatros, cinemas e sinaleiros para ajudar  o movimento contra a ditadura militar. Durante todo 

esse tempo ela continuava trabalhando para ajudar seus pais a criarem seus outros irmãos. Estudava no 

contra turno e a noite  fazia o pré-vestibular pois o seu objetivo era entrar na universidade. Quando 

terminou o segundo grau ela fez seu primeiro vestibular para comunicação. Foi reprovada e sua mãe a 

obrigou a fazer o curso técnico de enfermagem pois ela precisava de uma  profissão mais reconhecida para 

trabalhar e poder ajudar os seus irmãos menores a estudarem também. Neste período Rita se envolveu 

com o teatro e começou a fugir da família. Sua mãe não aceitava que ela entrasse no mundo do teatro pois 

a profissão de atriz não era reconhecida, principalmente para negros. Mas Rita continuou a fazer teatro 

escondido de sua família. Em janeiro de 1980 Rita fez outro vestibular para comunicação e de novo não 

conseguiu entrar na faculdade. Desiludida ela pensou em sair de Salvador e ir morar em São Paulo. Em 

junho de 1980, ela fez outro vestibular. Dessa vez na Universidade Católica, uma universidade privada. Ela 

foi aprovada em Letras com Francês. Dai em diante sua mãe passou a ter confiança  nela e ajudá-la para 

que pudesse freqüentar a Universidade. Ela voltou a trabalhar com a família numa pequena barraca que 

vendia doces e cigarros e continuou  fazendo teatro. Em janeiro de 1981 prestou outro vestibular na UFBA, 

Universidade Pública e foi aprovada no curso de Ciências Sociais. 

No início ela tentou cursar as duas universidades mas abandonou a privada porque não tinha dinheiro para 

pagar as mensalidades. Nesta época Rita já estava totalmente envolvida com o teatro e a política pois a 

luta pela queda da ditadura militar estava muito acirrada envolvendo estudantes, trabalhadores rurais e 

sindicais, a sociedade civil, o movimento negro. Todos tinham a mesmo objetivo: lutar pela democracia no 

Brasil.Os movimentos populares estavam bem fortes nas ruas de Salvador.  

Em 1984, sua mãe faleceu. Seus irmãos ainda eram muito jovens: o mais novo tinha 5 anos. Sem apoio e 

estrutura para continuar a Universidade ela foi morar na Residência Universitária e trabalhar para ajudar o 

seu pai a cuidar dos seus irmãos. Rita levou muitos anos para concluir a universidade porque ela teve que 

interromper o curso por vária vezes para trabalhar e ajudar a sua família. Ela teve muito medo de não 

conseguir terminar os estudos pois o curso que poderia ser concluído em 4 anos levou 12. Em1992 Rita 

finalmente recebeu o  diploma do curso de ciências sociais, com especialização em Antropologia.  
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Foi neste período que ela começou a fazer fotografia. Sua primeira exposição aconteceu na Igreja do 

Rosário dos Pretos. Esta igreja se diferencia das demais devido ao fato de ter sido construída pela 

Irmandade do Rosário dos Pretos no período da escravidão. A sua tendência fotográfica foi sempre voltada 

para a fotojornalismo. Rita começou a fotografar as passeatas e os movimentos políticos de Salvador. 

Envolvida com os políticos, Rita conheceu de perto o Líder Sindical  Lula da Silva, que estava na trajetória 

para ser Presidente do Brasil. Lula costumava dizer que ela era a sua retratista preferida. Rita fotografou 

Lula por vários anos, até ele vencer as eleições e se tornar o primeiro Líder dos trabalhadores a se tornar 

Presidente do Brasil.  Além desses trabalhos Rita fazia Capoeira Angola. Ela foi alunas de vários mestres 

famosos da capoeira da Bahia: mestre João Pequeno, João Grande e Jogo de Dentro. Foi nas  aulas do  

mestre  Jogo de Dentro, que ela conheceu a antropóloga Margaret Willson que estava  morando em 

Salvador e precisava de uma assistente para fazer as entrevistas com os mestres de Capoeira de Salvador. 

Rita a orientou e executou as entrevistas com os mestres. Durante este contato, Rita conversava muito 

com Srª Willson sobre a problemática da população negra de Salvador, as dificuldades desse povo negro 

em ter uma educação de qualidade, acesso ao ensino superior e uma vida de qualidade, em especial a 

mulher negra, que ainda na infância é obrigada a abandonar a escola e trabalhar, para ajudar a família a 

cuidar dos irmãos. Essa situação de desigualdade é visivelmente percebida pelos estrangeiros e visitantes 

que conhecem a cidade. Rita era das poucas mulheres negras que teve acesso à universidade.  

Depois da conclusão da pesquisa Margaret Willson e Rita Conceição criaram a ONG Bahia Street, em 

Salvador, com o objetivo de ajudar as meninas pobres a terem acesso a uma escolaridade de qualidade 

para no futuro terem uma vida mais digna. Margaret ficou com a missão de buscar recursos e Rita com a 

missão de implantar e administrar a ONG, em Salvador. Em 02 de fevereiro de 1997 a Instituição foi 

registrada no Brasil e desde então Rita tem se dedicado integralmente aos trabalhos com as meninas e 

jovens mulheres das favelas de Salvador. Salvador, apesar de ser uma cidade onde a maioria da população 

é negra, é ao mesmo tempo uma cidade extremamente racista. A minoria branca domina toda a riqueza da 

cidade e Rita encontrou muitas dificuldades para implementar o trabalho com as jovens, sem a ajuda dos 

órgão do estado. Ela começou a trabalhar voluntariamente na ONG pois até então ela tinha um emprego 

na prefeitura de Salvador. Com a mudança de governo, ela foi demitida sem ter direito aos encargos 

sociais. Depois de um ano de muita luta ela consguiu seu emprego de volta mas não durou muito tempo. 

Cinco meses depois, ela foi sumariamente demitida da Prefeitura. Não houve provas mas a demissão de 

Rita foi motivada por questões raciais. Ela era fotógrafa do prefeito e na concepção da acessoria municipal, 

uma mulher  negra, usando rastafári, não podia ser a fotógrafa do prefeito da cidade. Daquele  grupo de 

funcionários, ela foi a única demitida. Dessa vez pagaram os encargos sociais. Com esse dinheiro ela 

retornou ao seu bairro de origem e construiu a sua casa no espaço que seu pai lhe deu. Rita começou a 

viver dos trabalhos de fotografia que ela fazia aos domingos: os Batizados que aconteciam na igreja do 

Rosário do Pretos. O dinheiro que ela ganhava mal dava para pagar suas contas. Dois anos depois, com 

muita dificuldade, o Bahia Street, passou a pagar-lhe R$ 100 por mês. Dois anos depois ela aceitou dos 

visitantes dos EUA $ 250 dólares para comprar sua nova câmera fotográfica pois a antiga era muito velha e 

ela não tinha dinheiro para comprar uma outra câmara para trabalhar e pagar as suas despesas. 

Durante todo esse tempo de trabalho Rita, sempre lutou para construir a sede própria da  organização 

Bahia Street pois o seu sonho era uma instituição forte, para assegurar o apoio às jovens  mulheres Afro-

brasileiras de Salvador. A luta foi intensa e durante muitos anos ela convenceu os colaboradores da 

necessidade de construir um centro de referência para as mulheres em Salvador. Ela conseguiu comprar 

uma casa velha no centro da cidade e foi aos poucos construindo a sede própria da instituição. Ao longo 
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desses anos Rita já atendeu cerca de 500 jovens e meninas, conseguiu colocar 25 delas na universidade em 

cursos diversos. O índice de gravidez na adolescência entre essas jovens é de 0%, 

Diversos  programas e formações foram implantados para melhorar a autoestima das meninas e das suas 

familias pois apenas o processo de educação não dava tantos resultados devido a uma série de 

dificuldades dessas jovens: problemas de alimentação, de saúde, psicológico e a falta de estrutura familiar. 

A luta de Rita foi árdua para atender as meninas ao longo desses anos.   . 

Atualmente a ONG na sua sede própria se transformou num centro de referência para mulheres em 

Salvador. Atende 75 meninas e adolescentes de diferentes bairros (favelas) da cidade, emprega 25 pessoas 

da comunidade e oferece uma educação de qualidade às meninas. Tem um programa de saúde, orienta as 

jovens sobre sexualidade, violência doméstica, oferece alimentação básica, cursos de inglês, capoeira, 

dança, informática e alfabetização. Esse trabalho ganhou repercussão mundial. Em 2008 ela recebeu o 

prêmio World Children e 2009 o IVY Humanitary das Américas, em Washington DC.  

Atualmente Rita administra duas ONGs: Bahia Street e Sou Digna. Esta última oferece cursos 

profissionalizantes para as mães das jovens e mulheres da comunidade. De abril a junho ela já ofereceu 2 

cursos  profissionalizantes: Informática e Confeitaria que já profissionalizou 45 mulheres. Atualmente essas 

mulheres já estão preparadas para entrarem no mercado de trabalho e algumas delas já estão ganhando 

dinheiro com a sua nova profissão. 

O desejo de Rita é que a longo prazo o trabalho do Bahia Street e Sou Digna se extendam para todos os 

Bairros de Salvador e outras cidades da Bahia porque ela acredita que dessa forma as mulheres podem ter 

uma vida melhor tendo  condições de lutar para que a desigualdade de raça e gênero seja banida dessa 

cidade  de Salvador, da Bahia,  do Brasil.   


