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Nota: Esse texto não é uma biografia oficial, nem tem esse propósito e cunho. Trata-se 
apenas uma narrativa simbólica, elaborada a partir de relatos de parentes e amigos e 
observações do autor. A publicação do texto tem autorização da personagem em voga. 
Portanto, é meramente informativo e ilustrativo. Use-o exclusivamente desta forma. 

 

 
O Colibri da Pedra de Guerra. 

   
  

Por Roberto Carlos Rodrigues 
 

 
Uma singela homenagem do povo de Banco da Vitória do Rio 
Cachoeira, a Nerilda Pereira dos Anjos ou simplesmente, 
Professora Nerilda. 

“De vez em quando, Deus,  
por suas próprias razões,  

tira as asas dos anjos  
e lhe oferecem a Terra,  

como obras dos seus dias”  
Carlos Feliciano, Poeta da Ilha da Madeira. 

 
Quem nunca viu Nerilda Pereira dos Anjos e ouve falar das suas tantas 

peripécias sociais em Banco da Vitória, logo imagina que ela seja uma mulher 
de quase dois metros de altura, pesando quase cem quilos e com uns cento e 
trinta centímetros de cintura. Qualquer desconhecido pensa também que 

Nerilda tenha uma voz forte, tipo trovoada 
no meio da madrugada ou uma pisada 
marcante e olhar fulminante, igual a dos 
bois búfalos em fúria.  

Mas Nerilda não é nada disso. Ela é 
apenas uma pessoa meiga que resolveu 
doar a sua vida em prol da nossa 
comunidade. Nerilda, na verdade, mais 
parece um colibri que derrama o néctar da 
felicidade sobre as ruas de Banco da 
Vitória. 

Vamos bisbilhotar um pouco sobre a 
vida dessa pessoa singular que é 
professora Nerilda e o seu amor por essa 
gente ribeirinha do Rio Cachoeira. 
Obviamente que esse relato é meramente 
fantasioso, como toques de realidade. 

 
Nerilda Pereira dos Anjos, ou 

professora Nerilda, nasceu no dia 21 de 
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julho de 1939, em Ilhéus. Aos 02 anos de idade ela ficou órfã. A sua mãe Dona 
Hilda da Silva Pereira falecera, deixando dois filhos com Seu Nestor Pereira, 
sendo eles Nerilda e Nerivaldo. Nerilda foi criada por sua tia Palmira e sua 
prima-irmã Ely, em Salvador – Bahia.  

Nerilda passou sua infância e juventude estudando no Convento da 
Divina Providência na capital baiana, onde era interna e propensa a ser freira. 
Foi no convento que ela esmerilhou sua fé cristã, que logo se tornou inabalável 
e digna de louvação dos preceitos de Cristo. Foi nessa época que começou a 
treinar a sua voz para os cantos gregorianos e se tornou uma importante 
cantora nos pátios do convento da Divina Providência.  

Segundo relatos do seu irmão Nerivaldo, Nerilda tinha boa voz, 
excelente timbre e sabia os segredos das melodias religiosas. Isso lhe 
capacitou a participar de diversos concursos de calouros nas rádios 
soteropolitanas, onde obteve sempre ótimas colocações e excelentes elogios. 

Um dia, como de costume, Nerilda saiu de férias do convento das freiras 
e foi visitar o seu pai Nestor, que morava nas bandas úmidas de Banco da 
Vitória. Quando chegou a nossa comunidade, ela encontrou um motivo para 
abandonar a vida de noviça, os agitos da capital baiana e os concursos 
radiofônicos. Esse motivo foi um mameluco chamado Enéas, o verdadeiro 
Apolo do Rio Cachoeira. 

Enéas era filho de Dona Bela (Mirabela Francisca dos Anjos), que era a 
então esposa de Seu Nestor Pereira, pai de Nerilda. O cabo-verde Enéas era 
naquela época um rapazote cobiçado pelas moças de Banco da Vitória e um 
exemplo ímpar da beleza mameluca da nossa comunidade. Ele era um jovem 
atlético, exímio jogador de futebol, nadador primaz 
do Rio Cachoeira e um excelente pescador de 
sonhos e suspiros.  

O jovem Enéas, - como me descreveu uma 
sua antiga admiradora -, era um belo moreno, com 
fortes traços indígenas e carisma natural da nossa 
gente ribeirinha. Ele tinha cabelos negros e lisos, 
gostava de usá-los bem penteados e perfumados de 
brilhantina. Dizia-se em Banco da Vitória que nos 
cabelos de Enéas estava parte do seu encanto e 
charme. O jovem era também muito comunicativo, 
brincalhão e tinha, além desses traços físicos, um 
sorriso cativante, verdadeiro feitiço encantador para 
as moças da comunidade de Banco da Vitória. 

Nerilda ao conhecê-lo se apaixonou de 
imediato. Paixão doentia, dessa que dói no corpo, 
tira o sono por longas noites e provoca febres. O 
amor entre eles logo se tornou incondicional e então 
se realizou a verdadeira união do destino.  
 

Naquele dia, as freiras do Convento da Divina 
Providência perderam uma futura e dedicada irmã e o Banco da Vitória adotou 
uma das suas filhas mais ilustres, amadas e queridas. 
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Mas não foi no convento das freiras, nem em Ilhéus ou nas ruas 
metropolitanas de Salvador que Nerilda iria se tornar uma verdadeira lenda. O 
destino a levou para a beirada do Rio Cachoeira, a altura de Banco da Vitória, 
aonde o mar de Ilhéus vai duas vezes ao dia, deixando salgadas as terras do 
melhor lugar do mundo, onde nascem os melhores sonhos e brotam os mais 
doces frutos da vida.  

Quis Deus que Nerilda não se tornasse freira. Quis o destino que ela se 
envolvesse nos braços atléticos do jovem Enéas, criasse raízes em nossa 
comunidade e se tornasse, por certo, um dos melhores sinônimos da nossa 
amada gente de Banco da Vitória. 

Um dia, uma bela notícia sacudiu as ruas calmas e lamacentas de 
Banco da Vitória do Rio Cachoeira, isso em meados de 1959. Soube-se então 
que Nerilda, então com seus os 21 anos de idade, anunciara que ia se casar 
com Enéas. 

O povo do pequeno povoado de Banco da Vitória celebrou essa união 
como quem sabia que dali iria surgir um grande exemplo de família. Todo 
mundo acertou. O casamento ocorreu numa morna tarde do dia 14 de 
novembro de 1959 e a festa, graças a Deus, dura até hoje. 

Nerilda sempre foi uma mulher muito ativa, agitada, irrequieta e 
contestadora. Morando em Banco da Vitória, logo percebeu a deficiência da 
educação e da saúde em nossa comunidade. Sendo assim, e incentivada por 
seus pais, Nerilda criou nos anos 70 a Escola 02 de Julho, que foi a primeira 
em nossa comunidade a ter uma professora formada na capital do Estado da 
Bahia. Vale dizer que Nerilda era normalista, nome que se dava na época a 
pessoa que se dedicava ao estudo e carreira do Magistério (Normal). 

A Escola 02 de julho funcionava na casa do casal e ali eram 
alfabetizados os seus filhos e os filhos dos seus tantos amigos e amigas. Essa 
escola era quase totalmente filantrópica, pois Nerilda percebera que muita 
gente que queria ver os seus filhos estudando, não tinha condições de pagar 
as mínimas mensalidades escolares. Muitos pais ‘pagavam’ os estudos dos 
seus filhos com galinhas, peixes, bacuris, frutas, caças ou até mesmo o vezeiro 
‘Deus lhe pague’, que por sinal era o pagamento que Nerilda mais gostava. 
Afinal, falou em Deus, ela logo se empolga. 

Mesmo com poucos recursos, 
a Escola 02 de Julho cresceu e 
precisou ser transferida para a 
sacristia da igreja de Nossa Senhora 
da Conceição, na mesma Praça 
Guilherme Xavier. No novo endereço 
a Escola 02 de julho cresceu 
vertiginosamente e precisou dessa 
vez ser deslocada para o Clube 
Social.  

Nessa época, Nerilda já 
contava com o auxilio da sua amiga 
Apolônia, na educação das tantas 
crianças de Banco da Vitória. O trabalho educacional de Nerilda tinha surtido 
efeito e começou a chamar a atenção dos órgãos municipais de Ilhéus para se 
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criar uma escola de alfabetização no até então distrito de Banco da Vitória. 
Dessa forma, é bom lembrar, que enquanto se faziam discursos políticos sobre 
essa necessidade, Nerilda, provou de fato, que a nossa comunidade precisava 
de uma escola deste porte e natureza. 

Sensibilizada com o esforço e dedicação de Nerilda na educação de 
nossa gente, a irmã Eunice Lucena, - uma freira muito ativa na comunidade de 
Banco da Vitória -, intermediou a municipalização da escola 02 de julho, e só 
então Nerilda e sua equipe foram contratadas como professoras do município 
de Ilhéus.  

Uma das coisas que mais impressionava os pais e mães de Banco da 
Vitória, era o método de ensino da Professora Nerilda. Era comum se dizer em 
nossa comunidade: ‘se você não aprender a ler e escrever com Nerilda, não 
tem futuro!’. Dessa forma se sabia, que seus alunos teriam por certo, futuros 
brilhantes. A história se encarregou de tornar verdadeiros os fatos. 

O segredo da 
pedagogia da Professora 
Nerilda era a garra com que 
ela se dedicava a todos os 
seus alunos, exigindo deles 
empenho incondicional. 
Todos, - alunos e filhos, 
irmãos e parentes -, recebiam 
tratamento igualitários da 
professora magricela, que de 
fraca só tinha a aparência.  
 

Quando as crianças 
tagarelavam e Nerilda gritava 
na sala de aula, o silêncio logo 

se estabelecia e o respeito dava plantão por todo o turno. Essa mesma 
professora enérgica era também a mãe emprestada de muita gente da nossa 
comunidade. A mão cansada e suja de giz, era mesma que afagava, acariciava 
e acalentava as agruras dos filhos e filhas de nossa gente.  

Foi Nerilda que acabou com o uso da famosa palmatória na educação 
de Banco da Vitória. Sempre disse Nerilda para os pais dos seus alunos: 
“quem apanha para aprender é animal! Ser humano aprende com dedicação, 
paciência e amor”. Ela acertou em cheio! Das suas mãos saíram os melhores e 
mais inteligentes filhos da nossa comunidade. 

No aspecto físico, Nerilda sempre foi magra, na verdade magérrima. Ela 
Tinha ‘puxado’ ao corpito de atleta do seu pai Nestor Pereira. Quando jovem, 
as moça de Banco da Vitória tinham ciúme doentio dela devido o seu namoro 
com Enéas e, por conta disto, apelidaram-na de Palito. Todas as vezes que 
Nerilda passava pelas ruas de Banco da Vitória, logo se ouviam os gritos das 
mal-amadas e invejosas: “Palito!”, “Palito!”, “Palito!”  

Mas Nerilda não estava nem ai para os apelidos e os agouros dos olhos 
gordos. Preferia os braços mornos do seu namorado e depois marido Enéas, 
que lhe deu uma prole numerosa, sadia e aguerrida. 
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Da união com Enéas, nasceram: Hilda Maria, Jorge Luís, Luís Cláudio, 
(Kaká), Catarina, Ana Palmira, Mauro José e Mabel. Além destes filhos carnais, 
Nerilda adotou mais dois amados meninos: João Batista e Zezinho, que 
sempre foram aceitos e tratados com filhos legítimos. 

Pesando pouco mais de 50 quilos e medindo pouco mais de um metro e 
meio de altura, aquela mulher franzina revolucionou toda a nossa comunidade 
com o seu entusiasmo e iniciativa pela causa social. Atuando como uma 
espécie de líder informal comunitária, Nerilda trabalhou ativamente na 
construção do clube social (Sociedade de Melhoramento de Banco da Vitória) e 
na construção e depois reforma da igreja de Nossa Senhora da Conceição. No 
que tange às ações católicas, Nerilda atuou junto aos padres que faziam obras 
no Alto da Bela Vista, na Escola de Menores Daniel Rebouças e depois na 
creche das freiras. Além disso, ela sempre esteve à frente das principais 
atividades religiosas que se realizavam em nossa comunidade, atuando como 
um tipo de conselheira social para as obras filantrópicas que surgiam aqui. 

Um dia, o então prefeito de Ilhéus Ariston Cardoso e sua comitiva foram 
tomar um cafezinho na casa de Nestor Pereira, que era na época o então 
administrador do distrito de Banco da Vitória. Quando terminou a degustação 
do café Polar, passado na hora no coador de pano, Nerilda pegou no braço do 
prefeito (que tinha mais de 02 metros de altura) e o levou até a Praça 
Guilherme Xavier que estava totalmente destruída e lhe disse:  

 
- Por favor, ‘seu‘ prefeito, isso pode ser chamado de praça? 
 
Duas semanas depois se iniciaram as obras da reforma da Praça 

Guilherme Xavier.  
Quem passava pelo 

canteiro de obras, pensava 
que Nerilda era a mestre-de-
obras, pois a todo o instante 
ela esta ali, dando palpites 
sobre os círculos de pedras, 
as flores que iriam ser 
colocadas nos canteiros, à 
colocação das lajotas, etc. 
Há quem diga que aquela 
mureta que separa a praça 
foi idéia dela. Isso foi feito 
para deixar um lugar em 
frente à igreja para se armar 
os parques de diversões, - uma das suas tantas e alegres paixões. 

Os trabalhos educacionais de Nerilda chegaram aos ouvidos da 
Secretaria de Educação do município de Ilhéus, que resolveu estendê-los para 
as comunidades de Vila Cachoeira e Salobrinho, para onde Nerilda foi lecionar.  

Anos depois de educar e polir muitas personalidades também nessas 
comunidades, Nerilda se aposentou como professora do município de São 
Jorge dos Ilhéus. A aposentadoria parece que ficou somente no papel, pois 
Nerilda continuou com a sua atividade social. 
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Quem pensou que Nerilda estava exausta e cansada da labuta 
educacional, se enganou completamente, pois logo estava ela envolvida nas 
obras sociais da Pastoral da Criança, da Família e da Juventude. Até hoje ela 

labuta nessas searas 
e com garra muito 
superior a muita 
gente jovem. Nerilda 
chega e logo é a 
‘chefe’ todas as 
atividades das suas 
turmas de ações 
sociais.  
 

Até as freiras 
questionam de onde 
vem tanta energia e 
força para uma 
pessoa da sua idade. 
Nerilda, por certo 
sabe o segredo, mas 
ainda não o revelou. 

Há quem diga que essa força advém dos lábios carnudos de Enéas ou então 
da linda visão do quintal da sua casa, próxima à Pedra de Guerra. 

Nerilda, por sinal é uma líder nata e domadora exemplar de crianças 
arredias. Aonde ela vai, sempre é a primeira a tomar iniciativa para qualquer 
coisa. Se algo é para ser feito, chame Nerilda. Se for para ser corrigido, faça à 
mesma coisa. Se for para iniciar, chame Nerilda também. Se for para algo 
acabar, chame Nerilda, pois ela vai encontrar um meio, uma nova forma de 
tudo se ajeitar, de se arrumar.  

Diz-se em nossa comunidade que ela é uma domadora, pois ela 
amansou muitas crianças arredias de Banco da Vitória. O finado Roque de 
Dedé dizia que Nerilda tirou o índio bravio que 
existia dentro dele. O Saudoso Seni filho de seu 
Diva dizia que com professora Nerilda não se 
brincava. Com seu jeito peculiar, muitos dos hoje 
chefes de famílias da nossa comunidade, 
aprenderam com Nerilda, não apenas o alfabeto e a 
cartilha, mas também, eles e elas tiveram 
verdadeiras aulas de cidadania e civilidade. 

Nerilda está comemorando neste ano de 
2009 Bodas de Ouro. O casamento com Enéas é 
um exemplo claro que o verdadeiro amor vence 
qualquer situação, dificuldade ou desafio. 

As pessoas que antigamente a chamavam de 
Palito, sabem que essa mulher franzina é um 
verdadeiro mourão de jequitibá, esteio-mor de uma 
família abençoada e exemplar. Para o povo de 
Banco da Vitória Nerilda é nossa âncora, nos 
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agitados mares dos dias.  
Além de excelente professora, Nerilda é mestre na arte de cozinhar e 

tem diversos dotes artísticos voltados para o que antigamente se chamava 
prenda do lar. Ela sabe moldar tecidos, costurar, pintar, bordar, cuidar de 
plantas, fazer curativos, cuidar de doentes e até resolver pendengas conjugais.  

Além disso, ela tem uma característica singular que lhe garante 
longevidade, que é o seu excelente humor. Sempre é fácil vê-la brincando, 
sorrindo da vida, zombando das horas. Por certo essa é sua fórmula secreta da 
felicidade. A grande dúvida é saber se Nerilda aprendeu isso com Enéas ou foi 
ele que aprendeu a fórmula da felicidade com ela. 

Nesse ano de comemorações especiais, Nerilda faz setenta anos de 
idade aos 21 dias do mês de julho. Não parece que ela seja já uma quase 
septuagenária que adora dançar dentro de casa.  

De presente por sua vida e dedicação social, Deus lhe deu uma família 
maravilhosa de 07 filhos, mais 02 adotados, 15 netos e agora uma linda 
bisneta. Além, é claro, de uma renca de admiradores que permeiam as ruas da 
nossa comunidade. Todos, filhos dos seus exemplos. 

Uma coisa é certa: o Banco da Vitória sempre foi lembrado como uma 
terra de gente inteligente e guerreira. Muito dessa fama deve-se aos trabalhos 
de Nerilda na educação da nossa gente.  

Vale dizer também que Nerilda atua ainda como ministra da eucaristia, 
onde leva a palavra de Deus e o dogma do corpo de Cristo para os enfermos e 
necessitados. Para ela não há noite nem dia, nem hora, nem calendário. Se 
alguém precisa de ajuda, lá esta Nerilda, o Colibri da Pedra de Guerra, para 
ajudar, confortar, acalentar. 

A comunidade de Banco da Vitória 
sempre agradeceu ao destino por ter trazido 
Nerilda para as margens do nosso Rio 
Cachoeira. Rio por sinal, que Nerilda ama como 
a um filho que precisa ser visto todos os dias e 
lembrado todas as horas. Hoje, vendo o velho 
Rio Cachoeira agonizando nos entulhos da 
poluição, Nerilda disse que padece e sofre com 
ele. Se ela pudesse, o Rio Cachoeira seria limpo 
e puro, como era na época que ela veio morar 
em nossa comunidade. 

Todos nós de Banco da Vitória, se 
pudéssemos, também gritaríamos do Alto da 
Santa Clara e far-nos-íamos ouvir por toda a 
nossa comunidade. Diríamos todos no meio de 
uma tarde deste outono:  

 - Nós te amamos Nerilda Pereira dos 
Anjos! 

Deus ouvindo isso, por certo mandaria 
um arco-íris nascer no quintal da casa dela, 
onde, o amor e a compaixão sempre 
floresceram e florescerão por muitos e muitos 
anos. 
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Por ora, dizemos todos a essa nossa amiga especial: 
- Seja feliz Nerilda, muito obrigado por tudo. Parabéns! Que Deus jamais 

lhe afaste dos nossos destinos. Continue cobrindo todos nós, todos os dias, 
com o seu néctar de bondade e dedicação. Continue sendo nosso mais belo e 
delicado colibri da Pedra de Guerra. 

Deus, como amante incondicional do povo de Banco da Vitória, por certo 
atenderá o nosso pedido. 

Esses são os votos da comunidade de Banco da Vitória do Rio 
Cachoeira, que aprendeu com Nerilda que a educação é a verdadeira forma de 
dignidade humana.  
Agora sabemos Nerilda, que Deus quando tirou-lhe as asas, deu-lhe uma força  
excepcional para vencer desafios e ser um belo exemplo de vida, superação e 
fraternidade.  
 
Como sempre, Ele estava certo. Todos nós de Banco da Vitória O 
agradecemos por sua acertada decisão.  

 
Viva o colibri da Pedra de Guerra! 
 
Viva Nerilda Pereira dos Anjos! 
 
Viva Professora Nerilda e suas aulas de amor, sonhos e realizações! 
 
 
 

Banco da Vitória, Abril de 2009. 
 
 
Tirando os meus exageros, o resto é verdade. 
 

 
Transcrito por  Roberto Carlos Rodrigues, através de depoimentos dos familiares, amigos e 
colegas de Nerilda Pereira dos Anjos.  
 
Revisão de texto: Alena Santos da Silva. 
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