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Frustração 
É o resumo do meu ser 

Eu sou filho da miséria e o meu castigo é viver 
Eu vejo gente nascendo com a vida ganha e eu não tenho uma chance 

Deus! Me diga por quê? 
Eu sei que a maioria do Brasil é pobre 

Mas eu num chego a ser pobre eu sou podre! 
Um fracassado 

Mas não fui eu que fracassei 
Porque eu num pude tentar 

Então que culpa eu terei 
Quando eu me revoltar quebrar queimar matar 

Não tenho nada a perder 
Meu dia vai chegar 

Será que vai chagar? 
Mas por enquanto 

Eu sou o resto 
O resto do mundo. 

[Música “O Resto do Mundo” de autoria de Gabriel O Pensador.] 
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RESUMO 

A presente pesquisa tem como objetivo principal analisar as representações sociais dos 

moradores de rua na imprensa feirense durante toda a década de setenta e início dos 

anos oitenta do século XX, período em que os poderes públicos locais esforçavam-se 

para divulgar - tanto para os seus habitantes quanto para as regiões circunvizinhas - uma 

imagem de Feira de Santana como cidade progresso que, com a implantação do CIS 

(Centro Industrial do Subaé), caminhava a longos passos para o desenvolvimento 

econômico.  

 Dessa forma, o que tento demonstrar a partir da análise dos dois principais 

jornais de Feira de Santana na época – Folha do Norte e Feira Hoje- é a natureza 

excludente do processo de desenvolvimento realizado no município e como a imprensa, 

enquanto formadora de opinião, veiculava as notícias referentes aos pobres urbanos, 

pessoas que moravam nas ruas ou que dela tiravam seu sustento por meio da 

mendicância, contrastando, assim, com o modelo almejado para a cidade. 

 

Palavras-chave: Imprensa, pobreza, representação social. 
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ABSTRACT 

The current research implies, as a main objective, an analysis of the homeless 

social representation in Feira de Santana’s press during all decade of seventy and 

beginning of the Eighties of century XX, period while the local public authorities was 

trying hard to make public - to the local citizens and to nearby cities as well – an image 

of Feira de Santana as a developing city, that, with the establishment of the SIC 

(Subaé’s Industrious Core), it was going to have an economical boost. 

 In this way, what I try to demonstrate from the analysis of the two most 

important newspapers in Feira de Santana at that time – Folha do Norte and Feira Hoje 

– is the developing process excluding nature present in this city, and how the press, as a 

mind shaper, was carrying the news that talked about the poor people who lived in the 

streets or had the streets as a way of making money through beggarship, opposing, in 

this way, with the model wished for the city.  

 

Keywords: Press, poverty, social representation.   
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INTRODUÇÃO 

 

 Pobreza, desigualdade social, exclusão são termos que já se tornaram lugar 

comum em nossas conversas cotidianas, são expressões tão corriqueiras nos noticiários 

que deixamos de questioná-las, de perceber as dimensões históricas que estas abrigam. 

 E o que dizer sobre os sujeitos que personificam essas expressões: os pobres e 

muitas vezes miseráveis com quem inúmeras vezes nos deparamos nas ruas da cidade, 

vivendo no público e recorrendo a esmola para sobreviver? Será que eles deixam de ser 

sujeitos históricos porque não são mais força de trabalho? Será que são eles invisíveis 

ou somos nós que preferimos não vê-los para não nos preocuparmos com um problema 

que, aparentemente, não é nosso? 

 O fato é que, apesar da pobreza possuir raízes históricas profundas no Brasil e, 

de atualmente continuar sendo o principal problema que a sociedade brasileira enfrenta, 

no plano das produções cientificas acadêmicas essa questão ainda é na maioria das 

vezes abordada no âmbito da saúde pública, da intervenção social ou das estatísticas 

econômicas existindo uma necessidade considerável dos historiadores se apropriarem 

dessa categoria de pobres e miseráveis – os moradores de rua - que o país construiu ao 

longo de sua história e, que justamente por esse motivo não devem ser desprezados pelo 

fazer historiográfico. 

 Apesar de ainda serem escassas as pesquisas acadêmicas que contemplem a 

população em situação de rua como tema a ser discutido, sobretudo na área de História, 

é possível também encontrar alguns autores que se arriscaram nessa difícil seara 

fazendo com que suas obras se transformassem em referências no assunto. Dentre esses 

destaco Sarah Escorel, Walter Fraga Filho e Helena Zanirato Martins, pois foram estes 

que, ainda na construção do projeto de pesquisa, em meio a inúmeras dúvidas e 

incertezas que cercavam a mente de uma aprendiz de pesquisadora, me mostraram um 

Norte a ser seguido. 

 O livro “Vidas ao Léu” da socióloga Sarah Escorel, marcante pela ampla análise 

que realiza da trajetória de vida dos moradores de rua me possibilitou o primeiro contato 

com os termos e noções utilizados para analisar as pessoas pobres tanto em sua situação 

objetiva quanto em sua representação social, em diferentes períodos históricos. Assim, 

tornaram-se mais claros conceitos como: exclusão social, marginalidade e underclass 
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(noção da pobreza urbana que surgiu nos Estados Unidos e remete ao caráter de raça das 

desigualdades sociais) 1. 

 Já o trabalho do historiador Walter Fraga Filho, “Mendigos, moleques e vadios 

Bahia do século XIX”, foi interessante, principalmente, por demonstrar que a utilização 

da rua como lugar de viver e conviver não é um fenômeno recente, de cidades populosas 

e de economia industrial, chamando dessa forma a atenção para o caráter histórico dessa 

situação no Brasil 2. 

 Contudo, dentre os autores citados aqui a abordagem de Helena Zanirato 

Martins, devido a natureza das fontes utilizadas e do referencial teórico escolhido por 

ela, foi a que mais se aproximou daquela que eu pretendia empregar nessa pesquisa, 

sendo assim, foi o seu breve artigo “Imagens da pobreza urbana na imprensa paulista” 

que deixou maiores contribuições na construção desse trabalho3. A forma com que 

Zanirato conduziu tal estudo utilizando os jornais impressos da cidade de São Paulo 

como principal fonte de pesquisa no intuito de observar quais eram as impressões acerca 

da pobreza que a imprensa paulistana divulgava entre os anos de 1933 a 1942, período 

no qual a capital paulista tinha sua economia dinamizada pela atividade cafeeira, pelo 

comércio e pela indústria em crescente expansão, serviu de orientação na escolha de 

alguns caminhos analíticos que eu elegi para investigar a questão dos moradores de rua 

em Feira de Santana.  

 Outros autores também foram de suma importância no percurso da pesquisa 

quando novos questionamentos e problemas, impostos pelo contato com as fontes iam 

surgindo, nomes como o de André Karst Kaminski, Irene Rizzini, Judite Maria Barboza 

Trindade, Deise Gonçalves Nunes que discutiam a questão da infância e juventude 

pobre na sociedade brasileira, analisando como esta foi concebida tanto pelas políticas 

públicas de assistência ao “menor”, quanto pelo aparato jurídico dispensados a estes 

pelo Estado em diferentes contextos, nortearam minhas interpretações a respeito da 

questão da “infância abandonada”, assunto mais freqüente nas reportagens dos jornais e 

que, por isso, demandava uma atenção maior. 4 

                                                 
1 ESCOREL, Sarah. Vidas ao leu: trajetórias de exclusão social. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1999. 
2 FRAGA, Filho. Mendigos, moleques e vadios na Bahia do século XIX. Salvador: Hucitec/EDUFBA, 
1996. 
3 ZANIRATO, Silva Helena. Imagens da pobreza urbana na imprensa paulista. O Estado de S. Paulo. 
1933-1942. Diálogos, DHI/UEM, v. 3, n. 3, p. 323-340, 1999. 
4 KAMINSKI, André Karst. A Criança e o Ato Infracional: Proteção ou Punição?Rio Grande do Sul: 
ULBRA, 2002.; RIZZINI, I. A Institucionalização de crianças no Brasil. Percurso histórico e desafios 
do presente. Rio de Janeiro: PUC - Rio, 2004. ; TRINDADE, Judite Maria Barboza. O abandono de 
crianças ou a negação do óbvio. Revista Brasileira de História, São Paulo, vol.19, n.37, p. 35-58, 1999.; 
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No que se refere, portanto, a historiografia recente construída sobre Feira de 

Santana é comum encontrarmos a associação entre a década de 1970, período 

correspondente a instalação do Centro Industrial do Subaé na cidade, e a idéia de 

progresso e desenvolvimento socioeconômico divulgada por diversos órgãos de 

propaganda, porém, nenhum estudo específico sobre os moradores de rua. No entanto, 

ao analisarmos mais atentamente as reportagens que compunham a imprensa periódica 

que circulava em Feira de Santana nessa época, perceberemos que nessa fase da história 

feirense ao lado das manchetes que propagandeavam o futuro promissor que o 

município poderia possuir ao inserir-se no projeto nacional de industrialização 

encontravam-se também inúmeras denúncias referentes à população pobre que 

sobrevivia esmolando nas principais ruas da cidade. 

Portanto, o fato de existir na própria mídia feirense, que muitas vezes era 

utilizada para divulgar os grandes feitos da administração pública, um nítido contraste 

entre progresso e pobreza foi a primeira pista para que considerássemos a análise da 

representação da população em situação de rua que vivia em Feira de Santana um 

instrumento colaborador importante para uma melhor compreensão dos conflitos de 

diversas esferas – econômica, social e cultural – protagonizados no município, na época 

em questão, uma vez que por meio da observação do edifício social de baixo pra cima o 

historiador tem a possibilidade de  “escovar a história a contrapelo, buscando os cacos, 

vestígios ou vozes daqueles que figuram na história como ‘povo’ ou ‘massa’ ou que se 

encontram na contramão da ordem, como marginais” podendo, assim, colocar outras 

questões ou levar a outros entendimentos 5. 

 Dessa forma, nos detivemos sobre os valores que eram imputados aos 

indivíduos, que, sobretudo, devido a sua condição de pobreza, habitavam e ganhavam a 

vida no centro urbano de Feira de Santana, demonstrando o que os termos, concepções 

ou conceitos produzidos pelos periódicos locais, jornais Folha do Norte e Feira Hoje, 

principalmente esse último, poderia nos revelar acerca da dinâmica socioeconômica da 

cidade ou sobre o modelo de sociabilidade que era priorizado naquele momento. 

O principal objetivo desse trabalho é, portanto, investigar como a configuração 

do fenômeno da exclusão social em Feira de Santana era divulgado pela imprensa no 

período considerado como marco de seu desenvolvimento econômico, pois acreditamos 

                                                                                                                                               
NUNES, D. G.. Abandono, Criminalização e Judicialização - Nexos Históricos da "Proteção Social" de 
Crianças em Situação de Risco. Percursos, Santa Catarina:  (UDESC), v. 7, p. 08, 2007. 
5 PESAVENTO, S. Muito além do espaço: por uma história cultural do urbano. Estudos Históricos, Rio  
de Janeiro, v. 8, n. 16, 1995, p. 279-290. 
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que a existência de pessoas que se encontram fora dos projetos de desenvolvimento 

questiona como estão ocorrendo as relações no conjunto da sociedade – e não somente 

no interior do grupo marginalizado – colocando a prova também o núcleo do processo 

que gera essas desigualdades sociais. 

Nesse sentido, os moradores de rua são entendidos nessa pesquisa como sujeitos 

que contrastavam com as idéias de progresso que circulavam na Feira de Santana, que 

se industrializava, capazes de denunciar o preço do modelo de desenvolvimento que se 

estabelecia não só no município, mas no Brasil uma vez que esse modelo de 

(re)estruturação econômica era parte integrante de uma política  nacional.  

Sendo assim, o primeiro capítulo dessa monografia foi construído com a 

intenção de pontuar alguns aspectos referentes à situação socioeconômica do Brasil e, 

mais especificamente de Feira de Santana, no período que compreende de 1970 a 1980, 

centrando a análise, sobretudo nas políticas nacionais para o desenvolvimento do país, 

expressas no dito “Milagre Brasileiro”, demonstrando o impacto que tais medidas 

tiveram na vida da população nacional, sobretudo nos estratos populares, que 

permaneceram à margem dos planos e metas desenvolvidos pelo governo brasileiro.  

Após termos apresentado os reflexos das políticas econômicas nacionais em 

Feira de Santana, destacando as mudanças sócio-espaciais que foram introduzidas na 

cidade juntamente com o CIS (Centro Industrial do Subaé) tais como, a elevação dos 

índices populacionais, crescimento da periferia e da miséria urbana, procuramos no 

segundo capítulo, por meio da análise da fonte jornalística, desvendar quais eram os 

valores e estereótipos que eram atribuídos a esfera da população que habitava as ruas de 

Feira de Santana, muitas vezes recorrendo a mendicância. Investigamos, dessa forma, o 

que estava por trás dos discursos presentes nos jornais, que alertando a população para 

não dar esmolas aos moradores de rua, os caracterizavam como viciados, indolentes e 

golpistas. 

Por fim, no terceiro capítulo analisamos a figura da mulher e da criança ou 

adolescente em situação de rua, sujeitos cuja presença era mais recorrente nos jornais. 

Nesse sentido, buscamos elucidar a estratégia utilizada pelos jornais no intuito de 

desqualificar as famílias pobres, alegando que estas, por sua condição de miséria, não 

tinham meios para criar seus filhos, de modo a justificar a internação dos menores em 

situação de abandono ou considerados “delinqüentes” em instituições criadas pelo 

governo para esse fim. Reservamos também nesse capítulo um espaço para observarmos 

que tipo de assistência social era prestada a essa população pela Associação Feirense de 
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Assistência Social, uma vez que a maioria das reportagens analisadas acerca da temática 

fazia referência a essa instituição, colocando-a como a verdadeira solução para o 

problema da mendicância em Feira de Santana.  

No entanto, de maneira nenhuma esse tema foi esgotado, ao findar esse trabalho 

já consigo perceber que não consegui cumprir a contento alguns dos objetivos traçados, 

restando, nesse estudo algumas lacunas e limitações que no tempo estabelecido não foi 

possível preencher. Sendo assim, ficaram de fora desse estudo alguns aspectos que 

considero importantes e que poderiam ter contribuído para uma abordagem mais 

aprofundada e satisfatória do tema em questão, dentre os quais destaco a investigação 

das relações de poder entre os jornais Feira Hoje e Folha do Norte com a administração 

municipal ou com entidades de classe, pois suponho que um olhar mais centrado sobre 

essa questão poderia revelar, de maneira mais clara, motivações e interesses locais que 

faziam com que esses impressos propalassem discursos que desqualificavam os 

desabrigados urbanos e, elogiando e propagandeando, por outro lado, o trabalho 

assistencialista desenvolvido pela Associação Feirense de Assistência Social. 

Contudo, apesar das ausências e possíveis imprecisões considero ter cumprido o 

principal dos objetivos que me propus ao pensar em analisar as representações sociais 

dos moradores de rua em Feira de Santana que é interpretar a história dessa cidade pelo 

prisma da exclusão social, a partir do estudo de elementos que revelem suas 

contradições e desencantos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

CAPÍTULO I  

DELINEANDO A PROBLEMÁTICA DA POBREZA (1970-1980): “ O 

PAÍS VAI BEM, MAS O POVO VAI MAL” 

  

 

1. O BRASIL E A EUFORIA DO “MILAGRE ECONÔMICO” 

 

 “Para alguns, feira não cresce, incha”, frase emblemática que ocupou espaço no 

jornal Feira Hoje no ano de 19796, poderia sem grandes implicações ser alterada para a 

seguinte forma: “Para alguns o Brasil não cresce, incha”. Alteração justificada na 

medida em que tais afirmações referiam-se às precárias condições de habitação, saúde e 

alimentação em que vivia grande parte das pessoas que residiam na área urbana do 

município de Feira de Santana. Considerando que essa situação não era uma 

especificidade local, mas correspondia a uma lógica mais ampla, a um drama que era 

nacional, se faz necessário para um melhor entendimento da situação feirense analisar 

os acontecimentos e mudanças ocorridas, em especial na década de 1970, inserindo-os 

na dinâmica das metas econômicas e políticas nacionais para o desenvolvimento do 

país. 

A década de 1970 corresponde no cenário político nacional a um momento de 

busca de satisfação de demandas por crescimento econômico – preocupação que desde 

Castelo Branco pairava no cenário financeiro – cuja principal meta era superar o 

subdesenvolvimento, condição tida como imprescindível para minimizar a distância 

entre o Brasil e os países desenvolvidos. 

Diante de tão ambicioso plano, inúmeras medidas se faziam necessárias, tais 

como: “crescer 7% ao ano, incorporar modernas tecnologias aos segmentos mais 

dinâmicos da sociedade, além de integrar segmentos e regiões atrasadas ao núcleo mais 

moderno da economia” 7. 

                                                 
6 Jornal Feira Hoje, Dez 1979, p. 02. 
7 PRADO, Carlos e EARP, Fábio. O “milagre” brasileiro: crescimento acelerado, integração internacional 
e concentração de renda (1967-1973) In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. O 
Brasil Republicano - o tempo da ditadura: regime militar e movimentos sociais em fins do século XX. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 221. 
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A política de legitimação do governo militar por meio da eficácia dos planos 

econômicos apresentou resultados que foram surpreendentes até mesmo para seus 

idealizadores, que tanto no Plano de Metas e Bases para a ação do governo (setembro de 

1970), quanto no I Plano Nacional de Desenvolvimento (dezembro de 1971) propunha 

taxas de crescimento anuais da ordem de 9%, portanto, inferior ao que foi alcançado que 

correspondeu a cerca de 12% 8. 

Contudo esse período de dinamismo que ficou conhecido como “Milagre 

Brasileiro”, não foi um acontecimento espontâneo ou natural, como o nome sugere, ao 

contrário, para que o tal “milagre” se estabelecesse foi necessário a adoção de 

determinadas linhas de ação, dentre as quais os economistas Carlos Prado e  Fábio Earp 

destacam: 

 

[...] Prioridade a grandes programas de investimento: siderúrgico, 
petroquímico, corredores de transportes, construção naval, energia elétrica 
(inclusive nuclear), comunicações e mineração. Para viabilizar estes 
programas, são fundamentais tanto as grandes empresas estatais quanto os 
créditos da rede de bancos oficiais e o conjunto de incentivos coordenados 
pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial (incluindo instrumentos como 
isenções de impostos, créditos-prêmio, depreciação acelerado e etc.) 9. 

 

Devido às medidas acima e as políticas de contenção inflacionária realizadas 

pelos governos anteriores, o economista e estudioso do assunto Edmar Bacha discorda 

da tese de que o boom econômico que marca os anos pós 1968 seja fruto de forças 

miraculosas, considerando, portanto, tal período como integrante de um ciclo de longo 

prazo e que, por isso, deve ser com mais justeza interpretado como uma vigorosa 

recuperação econômica, produzida por intervenções estatais, do que como um milagre 

propriamente dito que dispensa análises e compreensões 10. 

Na esteira do sucesso atribuído ao Milagre Brasileiro também deve ser 

considerada a abertura externa da economia. Maria Dilma Siqueira salientou que tal 

abertura possibilitou grandes investimentos do capital estrangeiro, ampliou o campo de 

atração dos intermediários financeiros no mercado e priorizou o desenvolvimento de 

indústrias de bens duráveis de consumo, destinado, obviamente às classes alta e média 

                                                 
8 PRADO; EARP, 2003, p. 219. 
9 Id., 2003, p. 221. 
10 BACHA, Edmar. Os mitos de uma década: Ensaios de Economia Brasileira. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1979, p. 175. 
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que tiveram seu poder aquisitivo significativamente acrescido com o intuito de garantir 

o mercado interno, nisso também foi incluído a expansão do sistema de crédito ao 

consumidor 11. 

 

1.2 O “MILAGRE ECONÔMICO” E A POPULAÇÃO POBRE 

 

Como vimos o Brasil, sobretudo na década de setenta, vivenciou um período de 

efervescência econômica que se por um lado formulou a idéia de um “Milagre 

Brasileiro”, reforçando a propaganda em torno da competência que os militares teriam 

para gerir economicamente o país, por outro, gerou desdobramentos que foram caros à 

população brasileira, sobretudo os setores mais pobres da sociedade. Aliás, as situações 

difíceis a que foram relegadas as camadas populares eram bem percebidas pelos 

governantes, como podemos observar na frase proferida pelo próprio presidente 

Garrastazu Médici: “O Brasil vai bem, mas o povo vai mal” 12. 

Assim, mais importante que definir aqui a natureza ou o processo de gênese 

desse período de euforia econômica alcançado pelo país é demonstrar o impacto que tais 

medidas tiveram na vida da população nacional, sobretudo nos estratos populares, 

especialmente no município de Feira de Santana. Afinal, como poderia ir bem uma 

população que sentia fisiologicamente as conseqüências das reduções salariais, ou que 

alongava a fila dos desempregados, constituindo-se no termo teórico de “exército 

industrial de reserva”? Sendo assim, como questiona alguns especialistas no assunto, 

que tipo de milagre foi esse, em que o desenvolvimento significou perdas e piorou a 

qualidade de vida da maioria da população? 

O contraste entre a sofisticação do consumo de uma minoria e as condições 

precárias de vida de uma maioria foi um dos efeitos visíveis nas políticas econômicas 

adotadas pelos governos militares, que tanto na estratégia antiinflacionária como, 

posteriormente nas reformas estruturais tinha arquitetado um sistema que não 

beneficiava os setores populares mais vulneráveis, realizando o inverso, concentrando a 

renda na mão de poucos.  

                                                 
11 SIQUEIRA, Maria Dilma. A vida escorrendo pelo ralo: as alternativas de existência dos meninos de 
rua. Estudos Psicológicos, Natal, v.2, n.1, Jan./Jun 1997, p.168. 
12 PRADO; EARP, 2003, p. 231. 
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De acordo com Edmar Bacha a industrialização se desenvolvia através da 

substituição de bens de luxo para atender à demanda diversificada de uma camada 

restrita da população, por isso, dentre os beneficiados pelas políticas econômicas do 

governo, localizamos o setor financeiro, os rentistas, os proprietários de imóveis, as 

utilidades públicas e o próprio governo13. 

Diante dos argumentos levantados por Bacha, ficam evidentes dois aspectos da 

proposta de legitimação do governo militar por meio da propaganda de uma eficácia 

econômica. O primeiro indica que tal propaganda se efetivava mais no nível simbólico 

do que no real, forjando através dos meios de comunicação um “mercado de ilusões, 

onde os que subiram serviam de exemplo e esperança para aqueles que só podiam 

consumir na fantasia”. Segundo, essa mesma propaganda legava a um plano secundário 

questões sociais de importância incontestável como a equidade e a melhoria de vida da 

população 14. 

Dessa forma, a mais cara conseqüência dessa política econômica adotada pelo 

governo brasileiro foi o aumento dos índices de desigualdade social que, nas palavras de 

Valladares, marcaria as décadas de 1970 e 1980 como o período de “generalização e 

sedimentação da pobreza”, uma vez que as classes populares e trabalhadoras foram 

submetidas a um processo continuo de periferização, sendo colocadas cada vez mais 

distantes da área central das cidades15. 

Também se referindo a esse fenômeno Siqueira Chama a atenção para a 

concentração de renda observada nesse período e mesmo em 1960, onde 54,35% da 

renda total se concentrava nas mãos de apenas 20% da população ativa e, 

posteriormente, em 1976 agravou-se ainda mais o quadro, haja vista que os mesmos 

20% dos brasileiros agora retinham 64% da renda16. 

Mais uma vez, portanto, cabe a observação feita por Prado e Earp de que os 

governos militares procuravam a sua aprovação mediante a sociedade através das 

propagandas de eficácia, dessa forma, essas divulgações dos benefícios que a 

industrialização traria para o país podem ser compreendidas dentro dessa lógica.  

                                                 
13 BACHA, 1979, p. 15-26. 
14 ARMS, D. Paulo E.; CAMARGO, C; et al. São Paulo: Crescimento e pobreza. São Paulo: Loyola, 
1976, p. 58. 
15 VALLADARES, Lícia. Cem anos pensando a pobreza (urbana) no Brasil. In: BOSCHI, Renato R. 
(org.). Corporativismo e desigualdade – A construção do espaço público no Brasil. Rio de Janeiro: Rio 
Fundo Editora, 1991, p. 59. 
16 SIQUEIRA, 1997, p. 169. 
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3. INDUSTRIALIZAÇÃO, POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL EM 

FEIRA DE SANTANA 

 

2.1  FEIRA DE SANTANA E A IMPLANTAÇÃO DO CIS 

 

Seguindo a idéia de que a industrialização era peça fundamental nessa política 

econômica, a região Nordeste também foi submetida a este propósito. O processo de 

industrialização, nessa região ficou a cargo da SUDENE (Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste) uma autarquia financeira especial do governo cuja 

criação, em 1959 no governo de Juscelino Kubitschek, era parte importante da tentativa 

de minimizar as disparidades existentes entre essa região, que tinha como base 

econômica a agricultura, e o Centro-Sul que se encontrava em um ritmo acelerado de 

concentração industrial.  

Contudo, como salienta Nacelice Barbosa Freitas o modelo de desenvolvimento 

planejado pela SUDENE para o Nordeste foi desvantajosa para a região haja vista que 

não foram priorizadas nesse processo as necessidades do mercado consumidor local, 

sendo a maior parte da produção nordestina destinada para o Centro-Sul 17. Além disso, 

 

A proposta racionalista da SUDENE, com base no ideário cepalino – 
desenvolvimento como resultado da industrialização - favorece a expansão 
das empresas do Centro-Sul que desejavam ter subsidiárias no Nordeste, 
caracterizando uma transfusão de técnicas e capacidades empresarial, 
beneficiando-se da utilização de recursos e mão-de-obra de baixos custos, 
isto ainda associado aos incentivos fiscais e financeiros principalmente a 
partir de 1965 18.  

 

O início da industrialização em Feira de Santana se situa nesse contexto com a 

implantação do CIS - Centro industrial do Subaé, criado em 14 de dezembro de 1970 

por meio da Lei Municipal nº 690 e que contava com uma rede de apóio técnico e 

                                                 
17 FREITAS, Nacelice Barbosa. Urbanização em Feira de Santana: Influência da Industrialização – 
1970 a 1996. Salvador: Dissertação de Mestrado. UFBA, 1998. 
 
18 Id., 1998, p. 83 - 84. 
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financeiro que congregava a SUDENE, o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), a 

Fundação Centro de Desenvolvimento Industrial (CEDIN) dentre outros organismos. 

Dessa forma, o CIS teria como principal finalidade produzir bens destinados ao 

consumo intermediário, ou seja, insumos para as mais diversas atividades produtivas, 

destacando-se nos seguintes ramos: metalurgia, alimentícios, bebidas, madeira, minerais 

não metálicos, químico, borracha, etc 19. 

Porém, seguindo a regra geral dos planos de integração de economias tidas como 

periféricas foi construída, com o auxílio da SUDENE uma forte política para a atração 

de empresas do Centro-Sul para se instalarem na área do CIS através de incentivos 

fiscais, da isenção de impostos de renda e da mão-de-obra barata. Devido a essas 

medidas, como destaca Rossine Cruz “a produção local deixava de ser comandada pelo 

capital mercantil, local e regional, em benefício do capital industrial, de dominação 

nacional e estrangeira” fazendo com que o processo de industrialização do Município de 

Feira de Santana fosse liderado por grandes empresas advindas, sobretudo, da região 

Sudeste do país a exemplo da Peterco, da Jossan e da Phebo 20. 

A concepção do CIS, teve seus princípios organizacionais previstos a partir de 

um Plano Diretor o (PD-CIS), que ditava as normas da industrialização. De acordo com 

Alane Santos, que estudou a inserção da Princesa do Sertão na política de 

industrialização nacional, houve uma tentativa por parte dos dirigentes e dos formadores 

de opinião da cidade, sobretudo dos jornais impressos de construir e divulgar uma 

imagem promissora de Feira de Santana. Para esses grupos, por meio da implantação do 

complexo industrial a cidade teria todas as esferas de sua estrutura dinamizadas, tendo a 

renda local condições favoráveis de aumentar, enquanto os índices de desemprego e 

desqualificação profissional seriam minimizados 21. Entretanto, como no país inteiro, 

em Feira de Santana, a industrialização e demais medidas econômicas adotadas nesse 

período não foram capazes de conferir esses últimos resultados, como veremos adiante 

com mais detalhes. 

O otimismo daqueles que defendiam a implantação do CIS, indica que as 

preocupações em torno de uma propaganda positiva da industrialização e seus efeitos 
                                                 
19 Ibid., 1998, p 88. 
20 CRUZ, Rossine Cerqueira. A inserção de Feira de Santana (BA) nos processos de integração 
produtiva e de desconcentração econômica acional. Tese de Doutorado. Campinas: UNICAMP, 1999.. 
p. 200 a 210. 
21 SANTOS, Alane Carvalho. Industrialização, Desenvolvimento e Modernidade na Princesa do 
Sertão. Monografia de esp. Em Teoria e Metodologia da História. Feira de Santana: UEFS, 2001. 
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fundamentais para diminuir a distância entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, 

que se dava num contexto mais amplo, também tiveram ressonância em Feira de 

Santana. As evidências desses ecos estão nas páginas dos jornais locais e podem ser 

verificadas também nos discursos de órgãos governamentais que buscaram a 

“mobilização e envolvimento da comunidade com o CIS, por meio do esclarecimento à 

população local dos seus efeitos positivos”, como atesta o PD-CIS22. 

Sendo assim, não é necessário grande atenção pra que se perceba a prioridade 

que era atribuída nas abordagens dos jornais no período de implantação do CIS, 

sobretudo do Folha do Norte, por se constituir no porta-voz de grupos da elite política e 

econômica, como alguns membros dos partidos UDN e ARENA, do qual o então 

prefeito João Durval fazia parte, as transformações sócio-econômicas que a integração 

da cidade na política nacional desenvolvimentista traria para seus habitantes 23. 

 

Com isso cresce Feira de Santana no campo da indústria e poderá de agora 
em diante, fornecer emprego às pessoas que se encontram paralisadas há 
muito tempo, e dar-lhe desta maneira, melhores condições e melhores dias 24. 

 

Segundo o Plano Diretor do CIS, esse Centro teria como uma das suas principais 

metas “promover o bem-estar social e integrar a população no processo de 

desenvolvimento local e regional” bem como “aumentar a renda da população e a sua 

capacidade contributiva para fazer face ao desenvolvimento presumível”. O CIS surgia 

também acenando com “melhores dias” para os desempregados, fator que pode ter 

colaborado de maneira significativa para um número crescente de migrantes em Feira de 

Santana, como atesta o Relatório do SIM (Serviço de Integração do Migrante), 

publicado no Jornal Feira Hoje de 197425: 

 

Feira de Santana é palco diário desse drama (o migratório). A proximidade da 
capital do Estado, do Centro Industrial de Aratu, a sua posição de anteposto e 
centro de irradiação Norte-Sul, Norte-Nordeste, sua vasta área comercial, 
com uma das maiores e mais famosas feiras do Nordeste, o surgimento do 

                                                 
22 PLANO DIRETOR DO CENTRO INDUSTRIAL DO SUBAÉ. Op., cit. p.21. 
23 OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho. Feira de Santana nos Tempos de Modernidade: Olhares, imagens 
e práticas do cotidiano ( 1950-1960). Recife: UFP, 2008, p. 31 a 32. 
24 Jornal Folha do Norte, Ago 1970, p.02. 
25 O Serviço de Integração do Migrante foi criado para tentar solucionar o problema da migração na 
cidade e era responsável por um trabalho de triagem e atendimento a população mendicante, 
contemplando desde estudos sobre os fluxos migratórios até cursos profissionalizantes para os assistidos. 
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Centro Industrial local, são fatores que agem na atração e convergência de 
fortes correntes migratórias 26. 

 

 Além da percepção do CIS como fator atrativo para o fluxo migratório no 

Município é necessário, de acordo com Rossine Cruz, levar em consideração também 

para o entendimento do crescimento desse fenômeno de deslocamento populacional em 

direção a cidade o fato dessas políticas de desenvolvimento econômico não se 

estenderem ao campo, causando uma situação de estagnação e de desemprego que se 

refletiram no êxodo rural e no deslocamento da pobreza rural para o espaço 

metropolitano27. 

Respaldando essa afirmativa feita por Rossine Cruz a reportagem, publicada em 

1977, no Jornal Feira Hoje fazendo referia aos movimentos migratórios que 

provocavam mudanças no quadro local de ocupação espacial, chamava atenção para que 

o poder público tomasse “uma providência mais concreta, no sentido de fixar o homem 

rural na terra impedindo”, assim que “as famílias se retirassem de suas propriedades e 

roças em busca de novas oportunidades nos centros urbanos, sobretudo no setor 

industrial que vinha crescendo” 28.  

A presença desse apelo no jornal para a criação de políticas que visassem sanar o 

êxodo rural através de incentivos a pequena propriedade também é significativa para 

percebermos como os efeitos negativos da chegada cada vez mais crescente de 

migrantes, como o desemprego, o crescimento desordenado da cidade e 

conseqüentemente da pobreza e miséria urbana já despertava a atenção da imprensa, 

demonstrando a existência de um temor em relação às conseqüências que aquela 

situação poderia trazer para o Município.  

Seguindo a lógica geral do modelo brasileiro, o município de Feira de Santana 

enfrentou de forma ainda mais aguda os problemas que afetaram as classes 

trabalhadoras nacionais e os setores mais pobres da sociedade, principalmente as 

desigualdades sociais que foram aqui bastante acentuadas. Dessa forma, a dualidade 

industrialização/ desigualdade social se refletiram na realidade feirense no momento em 

que esse município se preparava para abrigar seu primeiro centro industrial que por sua 

                                                 
26 Jornal Feira Hoje, Mar 1974, p. 01. 
27 CRUZ, 1999, p.270. 
28 Jornal Feira Hoje, Mai 1977, p. 03. 
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vez, - segundo a visão de grupos interessados no processo - passava a simbolizar o 

progresso econômico municipal. 

 

2.1 O INCÔMODO DA POBREZA 

 

Contrastando com os discursos que viam o CIS como portador do progresso 

econômico da cidade e responsável por melhoria na condição de vida dos trabalhadores, 

notícias veiculadas nos jornais indicavam a presença de uma pobreza incômoda em 

Feira de Santana. O poder público não conseguia fazê-la imperceptível, sendo 

constantemente objeto de denúncias na imprensa29. 

Essa pobreza associada a práticas que atestavam precariedade nos serviços de 

saneamento básico e limpeza pública concedia aos jornais feirenses argumentos para 

noticiar cenas que contrastavam com os ideais de progresso propalados nessa mesma 

imprensa. Eram recorrentes as reclamações dos articulistas e colunistas, que se diziam 

representantes da população, a respeito das péssimas condições de saneamento básico e 

limpeza pública, principalmente no centro comercial. O texto a seguir publicado pelo 

jornal Feira Hoje de 30 de outubro de 1973 ilustra, de maneira irônica, essa situação: 

 

Duas placas estão colocadas na Praça da Bandeira, num poste existente em 
frente a construção realizada pelo Banco da Bahia. A primeira diz: 
“Perfumaria Municipal – Respire e cuspa senão morre”. E a segunda diz: 
“Bem vindo à Praça do perfume. Respire e sinta o que a Prefeitura faz pelo 
seu bem-estar”. Os dizeres reportam-se ao mau cheiro existente na cidade 
que, aliás, não é somente privilégio da praça da Bandeira, pois atinge 
inúmeras artérias 30. 

 

Essas denúncias demonstram como a cidade em 1973 possuía inúmeras 

carências nas suas estruturas básicas. Tanto no centro comercial, quanto na maioria dos 

bairros encontrava-se deficiência na rede de esgoto, iluminação pública, abastecimento 

de água, pavimentação. Situação que se agrava frente o crescimento populacional, que a 

cidade experimentava no período. Em 1970 a população de Feira correspondia a 

190.076 habitantes, sendo que 70,6% residia na área urbana, validando dessa forma, a 

                                                 
29 Ver Plano Diretor do Centro Industrial do Subaé, 1985, p. 20. 
30 Jornal Feira Hoje, Out 1973, p.02. 
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afirmativa do Jornal Feira Hoje do ano de 1979 de que para grande parte da população 

que vivia nessas precárias condições a sensação era de inchaço e não de crescimento, 

propriamente dito 31. 

Se, como vimos anteriormente, os governos militares buscavam sua legitimação 

e apoio popular por meio da propaganda da eficácia, bem como “de mecanismos que 

ultrapassassem o argumento, que se desgastava rapidamente, de que o regime era 

necessário para completar o processo da ordem econômica e política outrora 

ameaçadas”, em todo o plano nacional, a evidência da pobreza desestabilizava e poderia 

impossibilitar a credibilidade no divulgado progresso. Talvez essa percepção tenha 

mobilizado a imprensa de Feira no sentido de tanto denunciar a pobreza quanto de 

propor soluções para a mesma, especialmente no que diz respeito aos moradores de rua 

como veremos nesse estudo posteriormente. 

Assim, é nesse contexto que se desenvolve o que Valladares denomina por 

segregação e periferização da pobreza, demarcando a nova territoriedade espacial para 

os grupos populares que deveriam situar-se cada vez mais distantes da área central das 

cidades, fazendo com que as favelas se alastrassem e que os pobres tendessem a se 

localizar nas franjas metropolitanas 32. 

A disciplinarização da pobreza não se constitui um fenômeno novo, pelo 

contrário, trata-se de um mecanismo que marcou presença na história brasileira, 

contudo, as estratégias e discursos utilizados para esse fim foram se diversificando e se 

diferenciando a depender do contexto. No início da República a demanda era pela 

“desafricanização”33 das vias públicas, tendo a ciência um papel atuante nesse processo 

com o desenvolvimento das teorias raciais, cujo resultado foi uma profunda e metódica 

“ desqualificação dos pobres”, como destaca Patto: 

 

[...] apoiado na ciência, o discurso oficial substitui os termos emprestados da 
demonologia, que anteriormente definiram a natureza do povo insubordinado, 
a pobreza passou a significar sujeira, que significava doença, que significava 
degradação, que significava imoralidade, que significava subversão. A 
doença não era só um mal do físico, mas deteriorização da alma, da raça, que 

                                                 
31 Jornal Feira Hoje, Dez 1979, p. 03. 
32 VALLADARES, Lícia. Cem anos pensando a pobreza (urbana) no Brasil. In: BOSCHI, Renato R. 
(org.). Corporativismo e desigualdade – A construção do espaço público no Brasil. Rio de Janeiro: Rio 
Fundo Editora, 1991. p. 81-110. 
33 FERREIRA FILHO, Alberto Heráclito.  Desafricanizar as ruas: elites letradas, mulheres pobres e 
cultura popular em salvador. (1890-1 937) In: Afro-Ásia , nº 21-22. Salvador: UFBA (1998-1999). 
p.239-256. 
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se traduzia nos mais variados vícios: alcoolismo, promiscuidade sexual, 
negligência dos deveres paternos, vadiagem, crime, baderna anarquista 34. 

 

 Já o que se observa entre os anos 1970 e 1980 é que apesar da pobreza continuar 

sendo sinônimo de atraso sócio-econômico o fato dos poderes públicos não se 

responsabilizarem por ela, acarretou uma “naturalização” da mesma, como argumenta 

Sarah Escorel, dessa forma, ela é “desrealizada” como problema advindo dos 

“parâmetros” que regem a interação humana e a história da sociedade 35. 

 A “naturalização da pobreza” pode ser mais bem compreendida se atentarmos 

para o discurso universalista da sociedade moderna que apregoa a igualdade jurídico-

política possibilitando a mobilidade social. Segundo esse critério, como demonstra 

Nascimento, cada indivíduo se torna responsável pela posição que ocupa na escala 

social, ou seja, essa situação de pobreza não é considerada como um problema para a 

sociedade na modernidade, uma vez que a sua existência é entendida como “temporal, 

circunstancial”, que faz parte de um dado momento histórico de crise, mas que será 

superado com o estabelecimento de novas tecnologias e criação de novos postos de 

trabalho 36. 

 Retornando a situação feirense nesse contexto, observamos que havia na cidade 

a presença de pessoas sem moradia. Ocupando as ruas, esses indivíduos, tornaram-se 

alvos da imprensa que já evidenciava o temor pela pobreza traduzida em favelas. 

Veremos mais adiante que a afirmação de que a cidade ainda não possuía sua área 

territorial ocupada nas proporções reais da necessidade, fornece os indícios de um 

processo de segregação espacial dos pobres na periferia, justificado pela imprensa local 

como “crise de moradia”: 

 

Feira de Santana, como toda cidade em expansão e desenvolvimento, já sofre 
as conseqüências da crise habitacional, muito embora a sua área territorial 
ainda não esteja ocupada nas proporções reais das necessidades. Tem muita 
gente por aí sem ter onde morar, abrigando-se da forma que lhe for possível. 
E quando menos se esperava, as favelas começam a surgir e crescer 37. 

 

                                                 
34 PATTO, Maria Helena Souza. Estado Ciência e política na Primeira República: a desqualificação 
dos pobres. Estudos Avançados. v.13 n.35. Jan./Abr. São Paulo, 1999. 
35 ESCOREL, Sarah. Vidas ao leu: trajetórias de exclusão social. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1999. p. 38. 
36  NASCIMENTO, Elimar Pinheiro do. Hipóteses sobre a Nova exclusão social: dos excluídos 
necessários aos excluídos desnecessários. Caderno CRH, Salvador, n. 21, jul/dez 1994. p. 29-47. 
37 Jornal Feira Hoje, Nov 1976, p. 05. 
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De fato, a cidade experimentou um aumento populacional provocado desde 

1950, principalmente pela chegada de migrantes que vinham de municípios vizinhos e 

de outros Estados por motivos variados. Oliveira detecta motivos que iam desde 

conflitos agrários, fuga dos problemas decorrentes da estiagem prolongada no semi-

árido, até a busca de saída para dificuldades familiares. Mas destaca que o que motivava 

de fato essa migração era a procura por melhores condições de vida que uma cidade 

intitulada como progressista poderia ofertar38. 

O Plano Diretor do Município também se refere a carência de habitações em 

Feira de Santana. Realizado em parceria com a SUDENE, esse Plano definia, na década 

de 70 que a cidade apresentava uma demanda por moradia que correspondia a cerca de 

10.338 residências em condições normais, ou seja, com a estrutura básica para abrigar 

uma família, evidenciando dessa forma que Feira de Santana dependia no momento da 

construção de mais residências para que conseguisse abrigar a população que crescia de 

forma acelerada 39. 

Segundo Reginaldo Pinheiro, geógrafo que se especializou nesse processo de 

aumento populacional da cidade de Feira de Santana, outro fato que também referenda o 

crescimento desordenado da população feirense, foi a necessidade da construção, 

através de organismos políticos do Estado – como o Banco Nacional de Habitação 

(BNH) – de conjuntos habitacionais populares, de forma que, a partir de financiamento 

público,  houvesse atendimento das demandas por moradias, o que acarretou na criação 

de uma sub-secretaria em âmbito municipal, a PLANOLAR e a URBIS em esfera 

estadual 40. 

Se considerarmos que a concessão de financiamento público no ramo da 

construção civil nem sempre atende aos setores mais pobres que enfrentam a falta de 

moradia, teremos indícios de que esta questão em Feira de Santana não se resolveu 

mediante a criação das secretarias citadas.  Aliás, estudos sobre outras cidades 

brasileiras, contrariam a imagem do BNH, estabelecida ao longo dos anos, como 

facilitador da questão da moradia para as camadas mais pobres da população. A respeito 

dessa questão, alguns especialistas do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 

                                                 
38 OLIVEIRA, 2008, p.63. 
39 Avaliação do Plano Diretor de Feira de Santana, 1977. S/N. 
40 PINHEIRO, Reginaldo Santos. Transformação da Paisagem Urbana. Feira de Santana: UEFS, 2000, 
p. 35. 
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(CEBRAP) como Lúcio Kowarick evidencia a seguinte problemática na cidade de São 

Paulo: 

 

80% dos empréstimos do BNH foram canalizados para as camadas de renda 
média e alta, ao mesmo tempo que naufragavam os poucos planos 
habitacionais voltados para as camadas de baixo poder aquisitivo. As pessoas 
com até 4 sálarios mínimos constituem 55% da demanda habitacional, ao 
passo que as moradias colocadas no mercado pelo Sistema Financeiro de 
Habitação destinaram-se em sua maior parte a famílias com rendimento 
superior a 12 salários mínimos 41. 

 

No caso de Feira, Nacelice Freitas chama atenção para o fato de que no processo 

de reordenamento do espaço urbano a partir da política de financiamento público, novas 

moradias foram implantadas longe do centro urbano, fora do anel de contorno e algumas 

vezes próximo as indústrias do CIS, ações que indicam claramente a qual público elas 

foram destinadas 42.  

Tal processo de expansão urbana pode ser identificado através da imprensa. Em 

1971 o jornal Folha do Norte noticiou a inauguração da segunda etapa do Núcleo 

Habitacional do Trabalhador Joselito Amorim, no bairro do Campo Limpo. De acordo 

com o periódico, o conjunto que possuía 1027 casas construídas pela URBIS dispunha 

de: “água, luz elétrica, serviços de transporte coletivo, escolas e organizações de 

assistência social” 43. A notícia confirma a existência de uma forte demanda pela 

construção de casas populares, sendo uma parte delas financiadas pelo Estado, 

destinadas, sobretudo, para as pessoas que nesse momento estavam inseridas no 

mercado formal de trabalho – que até 1975 absorveu cerca de 5.580 profissionais44 – 

deixando ainda fora dessa política grande parte da população que não fazia parte desse 

público específico45. Porém, se atentarmos melhor para esse processo veremos que até 

mesmo esses conjuntos habitacionais construídos pelo governo, através da política de 

desenvolvimento da construção civil foram localizados nas franjas metropolitanas. 

Outro acontecimento que ilustra bem a tentativa, por parte do poder público, de 

disciplinarizar o uso do solo no município, foi a já conhecida relocação da tradicional 

                                                 
41 ARMS, D. Paulo E.; CAMARGO, C. et al. São Paulo: Crescimento e pobreza. São Paulo: Loyola, 
1976, p. 59-61. 
42 FREITAS, 1998,  
43 Jornal Folha do Norte, Set 1971, p. 03. 
44 CRUZ, 1999, p. 205. 
45 IBGE. Censo Industrial (1950-1985) Apud: Santos, 2001. 
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Feira livre, principal elemento da cultura local, que era realizada nas principais ruas do 

centro comercial, para uma área mais afastada, onde hoje é o Centro de Abastecimento. 

Nesse contexto, a feira livre passou a ser considerada suja, mal-cheirosa, desordeira e 

anti-higiênica, sendo por esses motivos alvo de inúmeras reclamações nas páginas dos 

jornais, e mesmo sua transferência não se constituindo em um consenso entre os setores 

da sociedade, sob a desaprovação das pessoas que dela tiravam seu sustento, ela foi de 

fato afastada de seu lugar de origem, como destaca Larissa Bittencourt 46. 

Portanto, tanto a construção de moradias populares quanto a transferência da 

Fera Livre constituem práticas que implicam na “varrida dos pobres” do centro da 

cidade. Trata-se de uma prática social observada em vários contextos e lugares, 

sobretudo, aos momentos em que os discursos em torno de conceitos de cidade moderna 

e civilizada estavam na ordem do dia47. Para Pesavento trata-se uma exigência moral 

ligada à carga de valores presentes no “ser” ou “parecer” moderno 48. 

De acordo com Pesavento a preocupação com o centro da urbes se explica pelo 

fato deste ser considerado como o “coração do urbano”, onde estão congregados um 

estilo de vida, uma performance citadina de comportamento que deve ser modelo, 

padrão que na maioria das vezes constroem estereótipos que identificam as cidades, 

distinguindo uma das outras 49. 

Diante desse quadro é possível afirmar que a distribuição espacial da população 

na cidade, por meio da disciplinarização do uso de suas áreas, reforça a condição social 

de seus habitantes, sendo, portanto mais uma forma de demarcar posições e atribuir 

códigos valorativos para aqueles que foram segregados sendo, dessa forma, mais um 

mecanismo de marginalização e exclusão dos pobres.  

O processo de “varrida” das camadas pobres de Feira de Santana para as áreas 

periféricas da cidade, que foi uma realidade em inúmeras cidades brasileiras, e a sua 

relação direta com uma problemática mais complexa que é a exclusão social torna-se 

                                                 
46 BITTENCOURT, Larissa Penelu. Costumes e Conflitos de pequenos feirantes de Feira de Santana. 
(1970-1990). Texto sem publicação. I Seminário Anual do Laboratório de História e memória das 
Esquerdas e das Lutas Sociais. 2006. 
47 Essa discussão pode ser encontrada também em: CHALHOUB, Sidney. Trabalho, lar e botequim. 
São Paulo: Campinas. Unicamp, 2001. ALBUQUERQUE, Wlamyra Ribeiro de. Algazarra nas ruas: 
comemorações da independência na Bahia (1889-1923). São Paulo: Campinas, 1999.   
48 PESAVENTO, Sandra Jatahy. Muito Além do Espaço: Por uma História Cultural do Urbano. Estudos 
Históricos, Rio de Janeiro, v. 8, n.16, 1995, p. 279-290. 
49 PESAVENTO, Sandra Jatahy. História, memória e centralidade urbana.  Revista Mosaico, Rio de 
Janeiro, n.1, 2008, p.3-12. 
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mais visível se atentarmos para a acepção desse termo segundo o sociólogo Eliomar 

Nascimento: 

 

A nova exclusão social se constrói num processo simultaneamente 
econômico, com a expulsão do mundo do trabalho, cultural pela 
representação específica de não reconhecimento ou negação de direitos e 
social, através da ruptura de vínculos societários e, por vezes comunitários. 
[...] Na mesma exclusão social os indivíduos tornam-se, em primeiro lugar, 
desnecessários economicamente. Perdem qualquer função produtiva e passam 
a se constituir em um peso econômico para a sociedade (do mundo do 
trabalho) e para o governo 50. 

 

 

 A partir da definição acima e analisando a dinâmica interna da sociedade 

feirense no período aqui estudado, podemos perceber claramente a ocorrência da 

“desclassificação social” traduzida na presença dos moradores de rua. Sem moradia, 

sem emprego, sem acesso a bens culturais, na maioria das vezes sem vínculo com 

familiares, os personagens que povoaram as páginas dos jornais feirenses eram alguns 

dentre os muitos pobres urbanos que tanto no período estudado quanto em períodos 

anteriores eram representados como seres que emprestavam a cidade um caráter 

negativo. Invisíveis do ponto de vista do alcance dos direitos sociais, homens, mulheres 

e crianças pobres ganhavam visibilidade sempre que eram percebidos como indivíduos 

socialmente ameaçantes. Tal percepção era claramente esboçada em períodos que 

demonstravam aumento dos índices de violência. Preocupados com a quebra da ordem, 

as autoridades não pestanejavam em associar pobreza e violência. 

Com a exposição desse quadro, é possível inferir que o crescimento econômico, 

o dito “Milagre Brasileiro” não significou uma melhoria nas condições de vida da 

maioria da população, utilizando-se do clichê usado por alguns idealizadores do 

período, diríamos que o “bolo cresceu”, contudo poucos tiveram direito a uma fatia. 

Mais uma vez na história brasileira as condições que poderiam impedir tanto o 

progresso quanto as campanhas desenvolvimentistas foram atribuídas a grande maioria 

da população. Seus hábitos, ou falta deles, seus costumes, ou melhor, sua pobreza, foi 

relacionada sempre como causas que emperravam as mudanças para uma sociedade 

mais moderna. Os setores mais pobres da população, caso se efetivassem as condições 

                                                 
50 NASCIMENTO, 1994. 
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propaladas pelos discursos em prol dessas questões, jamais usufruiriam dos seus 

benefícios. Afinal, sempre foram vistos como elementos que simbolizavam o atraso, 

não por terem sido deixados a margem dos planos e projetos governamentais, mas por 

serem muitas vezes considerados responsáveis pela condição de subdesenvolvimento da 

nação brasileira podendo, em um futuro não tão distante, representar uma ameaça a 

segurança social. 

Dessa forma, o que se observava na sociedade feirense nessa época são 

promessas de fortalecimento econômico e de aumento da renda per capita e, 

conseqüentemente, de melhoria de vida de seus habitantes e das pessoas que aqui 

chegavam. Tais idéias circulavam na imprensa e em documentos como o Plano Diretor 

do CIS, mas na prática, coexistia aumento de pedintes pelas ruas e praças da cidade e 

crescimento da pobreza urbana de uma forma geral. No reordenamento do espaço 

urbano do período, observa-se o crescimento da periferia acompanhado pelo 

desemprego. Tais fenômenos não estavam de forma alguma isolados, o que demonstra 

como o ideal de integração propalado no plano nacional a partir das metas econômicas 

havia dado certo também no espaço feirense. Demonstra também que a “Princesa do 

Sertão” estava inserida de tal forma na política econômica nacional que suas 

conseqüências também podiam ser fortemente sentidas nessas “bandas” do país, já que 

só havia integração em relação às políticas econômicas, os pobres de Feira de Santana, 

especialmente os considerados não produtivos economicamente eram alijados da 

sociedade feirense, restando-lhes em sua maioria a sobrevivência nas ruas e as 

descrições discriminatórias e preconceituosas que os jornais locais lhes atribuíam 

cotidianamente como veremos no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO II 

 

NOTÍCIAS DE PROGRESSO, CENAS DE MISÉRIA: OS MORADORES DE 

RUA NAS PÁGINAS DOS JORNAIS 

 

 

1. “Um indigente, um indigesto, um vagabundo” 

 

 No capítulo anterior vimos como as políticas econômicas empreendidas pelo 

Estado e expressas no dito “Milagre Brasileiro” não trouxeram resultados efetivos para 

a melhoria das condições de vida de uma ampla parcela da população brasileira 

composta pelos pobres. Ao contrário, a população pobre foi deixada a margem do 

processo de desenvolvimento.  

Esse caráter excludente das políticas desenvolvimentistas constituiu-se em uma 

realidade nacional, que como não poderia ser diferente, também se refletiu na cidade de 

Feira de Santana de tal forma que deixou vestígios significativos para que esse período 

conhecido como de progresso da Princesa do Sertão – e que atrai ainda hoje a atenção 

de inúmeros historiadores locais - fosse investigado pelo prisma de suas contradições e 

contrastes que aqui serão evidenciados por meio da figura do morador de rua, ou do 

mendigo, como é comumente chamado, que “insistia” em impor sua presença incômoda 

nas principais ruas da cidade quando a regra geral era afastar o pobre para a periferia. 

 Sendo assim, é hora de centrarmos o olhar sobre essa categoria bastante 

emblemática para pensar o significado da pobreza na sociedade feirense, bem como os 

valores e estereótipos que a cercavam naquela época. Por meio da análise de 

reportagens presentes nos jornais da cidade, constatamos que muitas vezes em tom de 

denúncia, a imprensa dava evidência a esses tipos urbanos e dessa forma, atestavam o 

aumento dessa população nas ruas. Cabe ressaltar que tais denúncias destoavam das 

demais manchetes que davam prioridade aos anúncios da chegada de novas indústrias 

que comporiam o CIS e dinamizariam a economia, reforçando, com isso, a idéia de que 

a cidade marchava para o desenvolvimento e que seus habitantes e os que aqui 

chegassem poderiam dispor de oportunidades de emprego e, conseqüentemente de 

melhoria de vida. 
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 Enfatizo que quando me refiro aos moradores de rua estou falando tanto 

daquelas pessoas que habitavam literalmente os logradouros públicos, quanto daqueles 

indivíduos que apesar de possuírem moradia tinham na rua seu meio de sobrevivência 

através da prática da mendicância apelando para a caridade alheia. 

Portanto, quando falamos de homens, mulheres e crianças, ou porque não de 

famílias inteiras, que viveram e sobreviveram nas ruas nos referimos a um grupo que 

expressa o maior fenômeno da exclusão social, uma vez que este foi portador de 

característica cruciais que o situou no último degrau da hierarquia social, ou melhor, em 

um patamar inferior até mesmo dentro da esfera da pobreza.  

A principal dessas características, como define o economista Marcel Bursztyn, 

constitui-se no fato de que a população em situação de rua não está à margem do 

sistema econômico e social, mas totalmente fora desses espaços, haja vista que esta não 

usufrui dos benefícios do progresso, “não possui acesso ao mercado de trabalho (nem 

mesmo informal), não tem perspectiva de engajamento (independente de seu grau de 

qualificação profissional) e, cada vez mais, vai sendo excluída dos mecanismos de 

proteção social”, o que acaba acarretando a este grupo o não pertencimento à sociedade 

formal, sobretudo no que tange ao reconhecimento de seus direitos como cidadãos como 

garantia de vida e bem-estar 51.  

Dessa forma, a presença de pessoas na rua, habitando as calçadas e vivendo em 

público torna ainda mais explícita a pobreza e a desigualdade social, seja em função da 

visibilidade das carências materiais desse grupo, ou pelo valor simbólico atribuído ao 

espaço que está sendo ocupado por este. O ambiente da rua, sobretudo a partir do final 

do século XIX, como define Esmeralda Blanco de Moura, passou a ser visto como “o 

espaço do ócio, do comportamento visto como imoral, o espaço do crime, o lugar onde 

se reproduzem formas de sobrevivência tidas como verdadeiramente marginais”, em 

outras palavras, como um universo ameaçador, valores estes que recaíram, 

conseqüentemente, sobre aquelas pessoas que freqüentam ou, como no caso específico 

que estamos tratando, convivem nesse local 52. 

                                                 
51 BURSZTYN, M.. No Meio da Rua: nômades excluídos, viradores - Introdução. In: Marcel Bursztyn. 
(Org.). No Meio da Rua: Nômades, Excluídos e Viradores. Rio de Janeiro: Garamond, 2000. p. 34. 
52 MOURA, Esmeralda Blanco B. de. Meninos e meninas na rua: impasse e dissonância na construção 
da identidade da criança e do adolescente na República Velha. Revista Brasileira de História, São Paulo, 
v. 19, n. 37, p. 85-102, 1999. 
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Convém assinalar, portanto, que a população em situação de rua é estigmatizada 

e excluída em múltiplas dimensões, dentre as quais encontram-se a econômica pela 

expulsão do mundo do trabalho e do acesso a seus bens, a cultural por meio da 

representação específica de não-reconhecimento ou negação de direitos a esses 

indivíduos,  e a social, através da ruptura de vínculos societários e, por vezes, 

comunitários 53. 

 Esses múltiplos processos de exclusão que recai sobre a figura do morador de 

rua não é de nenhuma maneira um fenômeno novo, aliás, segundo Marcel Bursztyn, ele 

“é tão antigo quanto a própria existência das ruas ou da vida urbana”, contudo a reação 

do poder público a essa situação de vulnerabilidade em que vivem a população em 

situação de rua é variada oscilando entre a omissão de sua existência como se esses 

fossem seres invisíveis  e a repressão por esses indivíduos serem considerados 

constrangedores e ameaçadores54. Em Feira de Santana, como veremos a seguir, os 

valores atribuídos as pessoas que viviam nas ruas da cidade no período reconhecido 

como do ápice de seu desenvolvimento econômico podem ser percebidos por meio da 

imprensa local especialmente os dois jornais que circulavam na época o Folha do Norte 

e o Feira Hoje. 

 

2. Das ruas para as manchetes  

 

Na década de setenta a pobreza urbana em Feira de Santana era tão explícita que 

o poder público não conseguiu camuflá-la. A imprensa feirense reservou espaço amplo 

nos jornais locais atribuindo à população em situação de rua, feições repletas de 

preconceito e de estereótipos negativos por meio dos quais indivíduos que compunham 

essa população foram tipificados fisicamente e moralmente como bêbados, sujos, 

viciados, violentos dentre outros atributos depreciativos que, como veremos, acabaram 

por culpabilizar somente este próprio grupo pela situação em que se encontravam. 

 

 

                                                 
53 PINHEIRO, Elimar. Dos excluídos necessários ao excluídos desnecessários. In: BURSZTYN, Marcel. 
No meio da rua: nômades, excluídos e viradores. Rio de Janeiro: Garamond, 2000, p. 56 a 88. 
54 BURSZTYN, Marcel. Op., Cit., p. 19 a 20. 
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2.1 Inúteis, indolentes, golpistas e viciados 

  

A imprensa através do discurso jornalístico veicula a notícia de modo que esta 

pareça ao leitor um relato inquestionável de um fato tal qual aconteceu, como se este 

fosse isento de qualquer carga ideológica. Dessa forma faz parecer que o papel do 

profissional jornalista se limita a reproduzir para a comunidade, de forma imparcial, a 

realidade de um dado feito ou acontecimento. Dada tal característica, a imprensa torna-

se um espaço privilegiado para a construção e propagação de idéias, valores culturais e 

visões de mundo que podem ser cristalizados pela sociedade 55. Nesse sentido as 

palavras de Cecília Maria Bouças Coimbra ilustram bem o papel disciplinador 

constantemente incorporado pela mídia:  

 

Portanto, além de produzir certos modos de existência e de vida, de estar nas 
mãos de uns poucos, a mídia funciona organizando diversos e diferentes 
fluxos de acontecimentos; pela via do espetáculo, das formas dramáticas e 
sensacionalistas, produz identidades, simpatias, prós e contras. À medida, 
portanto, que organiza os múltiplos fluxos de acontecimentos, a mídia 
hierarquiza os temas, selecionando os que deverão ser do conhecimento 
público e, daí, os que deverão necessariamente ser discutidos, debatidos, 
pensados 56. 

  

Apesar de concordar com os pressupostos de Roger Chartier de que as narrativas 

textuais e os discursos presentes nas mesmas podem ser “diversamente apreendidos, 

manipulados e compreendidos” por cada indivíduo de acordo com sua visão de mundo e 

com o lugar social ocupado por ele57, torna-se evidente a partir das questões acima que 

os discursos midiáticos, por meio da estratégia da representação que envolve a 

substituição de um ser ausente por um símbolo – valores, imagens, classificações - 

podem influenciar na maneira como os leitores construirão seus conceitos sobre algo ou 

alguém, nesse caso sobre os moradores de rua.  

Ainda de acordo com os modelos explicativos de Roger Chartier, podemos 

inferir que ao representar os moradores de rua a imprensa feirense poderia interferir, por 
                                                 
55 AGUIAR, Leonel Azevedo de. Os valores-notícia como efeitos de verdade na ordem do discurso 
jornalístico. In: XXX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 30, 2007, Santos. Anais do 
XXX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Santos, São Paulo: INTERCOM, 2007. 
56 COIMBRA, C. M. B. . A Mídia e a Produção de Modos de Existência. Psicologia. Teoria e Pesquisa, 
Brasília, v. 17, n. 1, p. 1-4, 2001. 
57 CHARTIER, Roger. O mundo como Representação. São Paulo: Estudos Avançados, USP, V. 11, n.5, 
1991. 
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meio da “simbologia da substituição”. Assim, a concepção da população local acerca 

desses desabrigados estaria influenciada pelo signo que os representam, ou seja, pela 

imagem veiculada pelo jornal que passará a ser responsável por “dar a ver e pensar o 

real”, uma vez que a identidade atribuída aos moradores de rua, bem como os valores e 

aspectos morais também atribuídos a eles eram cotidianamente veiculados pelos 

jornais.58 

Esse processo de substituição simbólica que compõe as representações do outro, 

implica na construção de identidades determinadas pela aparência. O Jornal Folha do 

Norte o mais antigo e tradicional da cidade, em circulação desde 1909, trás algumas 

reportagens que demonstram esse processo. No Ano de 1970 o referido jornal publicou 

uma com um sugestivo título: “Mendigos se recuperam”.59 Pela sua extensão e 

posicionamento entre as primeiras páginas, fica subentendida a importância atribuída à 

mendicância bem como a necessidade de chamar a atenção da comunidade para a 

problemática em questão. O grau de importância dispensado a reportagem é justificado 

nas primeiras linhas do texto utilizadas para elogiar e louvar a “grandiosidade” da 

AFAS (Associação Feirense de Assistência social), órgão que segundo a imprensa “ se 

fundou à base da abnegação e amor ao próximo”. Essa instituição desenvolvia na cidade 

um programa de recolhimento e “reabilitação” de mendigos, assunto que será 

aprofundado mais adiante. 

Portanto, somente após a exaltação do trabalho filantrópico realizado pela 

AFAS, os mendigos, sujeitos que pelo título da manchete pareciam se constituírem 

personagens principais no texto, surgem de maneira bastante depreciativa, desprovidos 

de qualquer valor social, não sendo nada além de “homens e mulheres destituídos de 

conhecimento” e que eram em sua “maioria analfabetos, sem nenhuma condição de 

sobrevivência, sem ser apelar para o ato brilhante de estender a mão a caridade 

pública”60. 

Dessa forma, a população em condição de rua era caracterizada como, 

verdadeiros inúteis, desprovida de todos ou de grande parte dos atributos valorizados 

pela sociedade da época que, envolta em uma atmosfera de euforia em torno do 

desenvolvimento nacional pela via da industrialização, considerava a esfera do trabalho 

                                                 
58 CHARTIER, Roger. A História Cultural : entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand. 
Lisboa: DIFEL, 1990, p. 21-23. 
59 Jornal Folha do Norte, Ago 1970, p. 03. 
60 Jornal Folha do Norte, Ago 1970, p. 03.  
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como principal meio de inserção social. Assim, quando o jornal diz que esses sujeitos 

são analfabetos e, conseqüentemente não possuem “nenhuma condição de 

sobrevivência” ele está reforçando que esses mendigos não apresentam serventia para a 

sociedade, corporificando o que Elimar Pinheiro denomina por “excluídos 

desnecessários”, uma vez que essas pessoas, ao perderem a função produtiva, são 

consideradas um peso econômico, tanto para o governo como para a comunidade 61. 

 O seguimento da reportagem citada oferece elementos que evidenciam ainda 

mais a existência de uma preocupação com a desvinculação dos ditos mendigos com o 

mundo do trabalho, além de ser emblemática para refletirmos acerca de alguns aspectos 

relacionados à população em situação de rua e que são recriminados pela matéria, tais 

como o ato de esmolar e a indolência ou “pobreza viciosa”. Vejamos: 

 

Para que possa dar com a mão direita que a esquerda não veja, é preciso que 
evite dar esmola na rua, ou seja, em público, tão humilhante a quem recebe, 
sem termos condições de fazermos uma seleção dos que realmente precisam, 
concorrendo as vezes para fomentar a indolência de indivíduos que por falta 
de trabalho, ou mesmo doença, habituam-se a perambular pelas ruas sem 
interesse de voltar a trabalhar. Houve até quem alugasse criança para 
comover a opinião pública e tornar o negócio mais rendoso. Houve mendigo 
que ao ser abordado por preposto da AFAS, perguntou quanto ia receber de 
luvas pela sua reclusão 62. 

 

 No que se refere ao hábito mantido pela população de dar esmola aos pedintes 

que se alastravam nas principais ruas da cidade, fica nítido nesse trecho da matéria o 

posicionamento contrário do jornal Feira Hoje a essa prática corriqueira, postura 

justificada por dois argumentos que poderiam figurar como legítimos para a 

comunidade. Primeiro a idéia de que dando dinheiro a esses pobres publicamente, ao 

invés de ajudar, estariam reforçando e expondo ainda mais a situação de miséria 

daqueles, sendo, por isso, motivo de humilhação; e em segundo lugar chamava-se a 

atenção do leitor para a possibilidade destes, ao desempenhar um gesto de caridade 

serem enganados por golpistas, que por preguiça de trabalhar forjavam e simulavam 

carência para despertar a compaixão da sociedade. 

 Com o objetivo de tornar a argumentação da reportagem ainda mais forte e 

convincente o jornal apelava para os valores cristãos presentes na Bíblia Sagrada, 

                                                 
61 PINHEIRO, Elimar. 2000, p. 58 a 62. 
62 Jornal Folha do Norte, Ago 1970, p. 03.  
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fazendo referência ao famoso texto do Sermão da Montanha, proferido por Jesus Cristo 

e presente no livro de Mateus, cujo teor gira em torno do alerta a respeito das esmolas 

dada aos pobres. Segundo os ensinamentos bíblicos a doação deve ser feita de maneira 

que a “mão esquerda não veja o que fez a direita”, ou seja, a doação deveria ser feita na 

esfera do privado e não do público para que “Deus que vê em secreto” reconhecesse tal 

gesto de amor para com os necessitados e “recompensasse o doador publicamente” 63. 

 Essa situação de desvalorização da ação de assistir publicamente os desvalidos, 

que nesse texto jornalístico foi respaldado por ensinamentos bíblicos, é uma conduta 

bastante diferente daquela que o historiador Walter Fraga Filho observou na sociedade 

baiana do século XIX. De acordo com ele, fazia-se presente na Bahia naquele período 

uma certa tradição medieval que concebia a piedade para com os desafortunados como 

uma maneira de expressar devoção a Deus, por isso  

 

[...] A imagem do pobre pedinte estava impregnada de simbologia sagrada. 
[...] Os mendigos, mesmo quando objeto de repulsa e desprezo, não eram 
vistos como marginais. Chegavam a desfrutar certa tolerância social, ligados 
que estavam ao cenário cotidiano da cidade. Numa sociedade católica eram 
eles que davam o toque de piedade aos funerais, às festas e procissões 
religiosas e aos atos de caridade dos paroquianos 64. 

 

 Portanto, nas palavras de Walter Fraga fica evidente que em se tratando de uma 

sociedade católica, na Bahia do século XIX, o mandamento bíblico que condenava a 

esmola dada aos necessitados em público não parecia ser valorizado nem seguido 

naquela época. Ao contrário, os gestos de caridade expressos em testamentos, através da 

doação do legado do morto – geralmente roupas e dinheiro - que na maioria das vezes, 

seguindo a vontade do mesmo, era realizado na porta da igreja que este freqüentava 

enquanto vivo, eram legitimados pelo ideário cristão, sendo sinônimo de compaixão e 

de desprendimento material, valores necessários para garantir a remissão dos pecados 65. 

 No que se refere à mudança de percepção acerca do auxílio aos pobres 

observada ao longo da história, Sarah Escorel aponta algumas pistas para a 

compreensão dessa questão, destacando o que seria pra ela o germe dessa ruptura. 

                                                 
63  Evangelho de Mateus. 6-3,4. In: Bíblia Sagrada. Tradução João Ferreira de Almeida. São Paulo: 
CPAD, 1995. 
64 FRAGA FILHO, Walter. Mendigos, Moleques e Vadios na Bahia do Século XIX. São Paulo: 
HUCITEC; Salvador: EDUFBA, 1996. p. 35. 
65 Id, 1996, p. 37-38. 
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Segundo a socióloga um marco importante para reflexão a respeito do significado da 

“piedade” para com os pobres pode ser observado já no século XVI com o advento da 

reforma protestante que foi responsável por dar início a um longo processo que fez com 

que a pobreza fosse perdendo, paulatinamente, seu sentido religioso de redenção e 

cedendo assim, lugar para a riqueza ou prosperidade que deveria ser obtida e desfrutada 

no mundo terreno, ideais vinculados a ética protestante que ascendeu na sociedade 

juntamente com a burguesia 66. 

 

Ao contrário do catolicismo, que acenava para os pobres com sua primazia na 
entrada do reino de Deus, a ética protestante considerava a riqueza no mundo 
terreno um sinal divino e uma obrigação espiritual. Nessa passagem há a 
perda do valor espiritual superior concedido à pobreza, o qual fazia dela o 
modo de vida dos bem-aventurados, eleitos ou bons [...] 67. 

 

 Sendo assim, esse processo que segundo Sarah Escorel é propiciado pela 

ascensão da ética protestante e da sociedade burguesa foi fortalecido  ainda mais com a 

consolidação do modo de produção capitalista  e de sua crescente demanda por mão-de-

obra. Nessa conjuntura se incentivou a disciplina do trabalho e a idéia de que somente 

por meio da integração do indivíduo como força de trabalho, a pobreza, que passou a ser 

símbolo de castigo na visão religiosa, e posteriormente, de atraso nacional, seria 

superada. No Brasil o período que corresponde de 1930 a 1950 é exemplo dessa 

situação, pois algumas medidas getulistas evidenciavam a importância atribuída pelo 

Estado ao trabalho formal. A criação da carteira de trabalho é um dos principais 

símbolos dessa política, uma vez que, através dela seria possível distinguir os 

trabalhadores, logo cidadãos e aqueles que não o eram, sendo estes considerados muitas 

vezes como indolentes ou marginais 68. 

 Essa retomada histórica além de servir para uma melhor compreensão das 

mudanças na concepção da pobreza e de sua assistência, nos permite perceber em feira 

de Santana em 1970, a permanência de alguns desses valores na sociedade feirense 

acerca dos pobres. Valores esses, herdados de processos históricos anteriores e que 

naquele contexto, obedecendo ao modelo de sociedade moderna e industrial que se 

queria fortalecer ganharam forma na “condenação” da esmola concedida publicamente. 
                                                 
66 ESCOREL, Sarah. Vidas ao leu: trajetórias de exclusão social. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1999, p. 33 
67 Id, 1999, p. 33 
68 Sobre a questão dos trabalhadores no governo de Getúlio Vargas ver: GOMES, Ângela de Castro. A 
Invenção do Trabalhismo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. 
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Torna-se importante também para elucidar a outra problemática levantada pela 

reportagem - a da indolência -, ou em outras palavras, da negação do trabalho, postura 

totalmente inaceitável e cara a nação que queria superar a marca do 

subdesenvolvimento.  

 Voltemos à reportagem e atentemos para o fato de que ela não negava a 

existência de pessoas que devido aos seus insucessos pessoais recorriam ao auxílio de 

terceiros.  Mas, segundo o periódico, havia pessoas que faziam dessa situação uma 

forma de obtenção de lucros, muitas vezes para “sustentar seus vícios, mormente 

cachaça”, fazendo referência a existência de uma “pobreza viciosa” e distinguindo entre 

falsos e verdadeiros mendigos. 

 Ao estudar a imagem da pobreza urbana na imprensa paulista entre os anos de 

1933 a 1942 Silva Helena Zanirato Martins faz referência a um processo semelhante a 

este observado em Feira de Santana. Embora a abordagem dessa autora privilegie 

contextos e condições sociais diferenciadas, as semelhanças com Feira indicam que a 

situação da pobreza no Brasil, especialmente da população em situação de rua, pouco 

mudou ao longo dos anos. Segundo ela os pobres desocupados que ganhavam 

visibilidade nas ruas da capital paulista eram tipificados como “artífices do ócio”, ou 

seja, falsos mendigos que desenvolviam, segundo o Jornal O Estado de São Paulo e a 

polícia, responsável pela repressão e reclusão desses sujeitos, uma série de estratégias 

astuciosas para obter maiores lucros através da mendicância. Dentre as principais 

modalidades para obter esmolas empregadas pelos ditos falsos mendigos encontrava-se 

a simulação de doenças, deficiências físicas e o uso de crianças 69. Vale lembrar que 

esse estudo contempla um período que como falamos anteriormente, foi caracterizado 

pela representação positiva, inclusive no discurso oficial, do trabalho e do trabalhador. 

 Portanto, tanto no caso de Feira de Santana como no estudado por Zanirato na 

São Paulo das décadas de 30 e 40 a imprensa preocupava-se em alertar a população para 

o caráter vicioso da pobreza, fazendo com que as pessoas que praticavam a mendicância 

fossem entendidas pela sociedade como indivíduos que por preguiça e, ou má fé 

acomodavam-se com a sua condição e não buscavam outras formas de sobrevivência 

que não fosse a mais fácil possível, que não exigisse grandes esforços a não ser estender 

as mãos em busca de trocados doados na pressa do cotidiano. Essa concepção de que a 

                                                 
69 ZANIRATO, Silva Helena. Imagens da pobreza urbana na imprensa paulista. O Estado de S. Paulo, 
1933-1942. Diálogos - DHI/UEM, São Paulo, v. 3, n. 3, p. 323-340, 1999.  
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pobreza era conseqüência de um hábito vicioso fazia parecer que a situação de exclusão 

vivida por essa população era causada apenas por problemas particulares, pela negação 

do trabalho e não pelo sistema socioeconômico em um sentido mais amplo. 

 Para evidenciar ainda mais essa relação de causa e conseqüência entre pobreza e 

negação do trabalho presente no discurso jornalístico, as palavras de Lena Lavinas, que 

estudou a construção das categorias pobreza e exclusão social tanto na Europa como na 

América Latina, demonstrando como estas apresentam sentidos diferentes nesses dois 

continentes, são significativas. Segundo a autora ocorre no Brasil desde a virada do 

século XIX para o XX, uma forma de conceituar a pobreza bem diferente do verificado 

em países europeus, como, por exemplo, na Inglaterra. Enquanto os ingleses entendiam 

os pobres como “um grupo que não se beneficiava de um padrão mínimo de 

subsistência”, levando em consideração critérios como carência de renda e de recursos; 

na sociedade brasileira, o que demarcava o lugar social desses indivíduos, era a idéia de 

não-pertencimento “a nova classe trabalhadora portadora do projeto de modernidade 

social” 70. Sendo assim: 

 

[...] Essa concepção do pobre é reveladora do seu não lugar no mundo do 
trabalho, pois toda inserção produtiva fora dos marcos da relação 
predominante do novo mundo de produção capitalista implica exclusão. Ser 
pobre é, assim, praticamente auto-excluir-se do padrão dominante de 
inclusão, como se fosse dado a todos tal escolha 71. 

  

A nossa já conhecida reportagem foi concluída com a alegação de que “o maior 

obstáculo encontrado pela Associação feirense de Assistência Social” era “os próprios 

beneficiários”. Conforme o Jornal, ao serem atendidos pela instituição, tais indivíduos 

“não obtendo ali dinheiro para os seus vícios, mormente cachaça, espalham por toda 

parte que a AFAS não os atendeu apenas distribuiu poucos alimentos”. Essa conclusão, 

demonstra de maneira ainda explicita a idéia, que de acordo com Lena Lavinas estava 

enraizada na sociedade brasileira, segundo a qual a natureza da pobreza era de caráter 

individual e proveniente de problemas pessoais e até mesmo da indolência de 

indivíduos que não queriam trabalhar. Nesse sentido a pobreza era responsabilidade de 

cada um e não uma conseqüência da exclusão social, que aliás, foi elemento integrante 

                                                 
70 LAVINAS, Lena. Pobreza e exclusão: produções regionais de duas categorias da prática. Economia. 
v.4, n.1, p.25-59, jun. 2002.  
71  LAVINAS, 2002, p. 40. 
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de todos os projetos de desenvolvimento nacional cujas políticas de industrialização 

tardia, que marcaram a década de 1970, não fugiram a essa regra como vimos no 

capítulo anterior. 

 Outro exemplo da pobreza que constrangia a sociedade feirense, segundo o 

Jornal Feira Hoje, nos é mostrada a partir de um texto que leva o título da Campanha 

da Fraternidade da Igreja Católica do ano de 1974: “Onde está teu irmão?”. Ao 

descrever o modo como duas figuras femininas mendigavam a porta de uma igreja, 

destacando seus aspectos físicos, a narrativa expressa os valores sociais que eram 

atribuídos àquelas pessoas e o sentimento de incômodo que era produzido pela presença 

das duas mulheres. Deixa claro também que a sociedade não conseguia vislumbrar 

solução para melhorar a situação social das mesmas, traduzindo bem, apesar do discurso 

religioso de preocupação com o “semelhante”, um sentimento de indefinição em relação 

a quais providências deviam ser tomadas, tanto no âmbito individual como de 

responsabilidade pública, já que do ponto de vista social, bem como produtivo, elas, 

assim como os personagens de várias matérias jornalísticas, pareciam inúteis. 

 

Vi destes meus irmãos ainda hoje à tarde, no portão da catedral. Eram duas 
mulheres, estavam sujas, fediam, Senhor, e pediam esmolas. Na verdade 
atrapalhavam a passagem dos “fiéis” que saiam da missa das 17:30. 
Estendiam as mãos feias, alegavam sua miséria e contentavam-se com as 
moedas dadas às pressas. Elas constrangiam a serena beleza da tarde, Senhor! 
Se é por este irmão que perguntais, Senhor, que posso fazer por ele? Dar 
esmola, pô-lo na hospedaria, pagar sua cura, suportar sua impertinência, 
aturar sua ignorância?! 72 

  

O texto jornalístico, nesse caso, expressa uma grande inquietude sobre o que 

fazer com essas pedintes, a preocupação gira em torno de qual finalidade pode ser dada 

a elas. Observem que apesar do título da reportagem se constituir em uma pergunta – 

“Onde está teu irmão?” – a matéria tenta esboçar uma resposta, demonstrando que até 

mesmo os responsáveis pela difusão de valores cristãos se incomodavam com tais 

situações e desejavam soluções. Entretanto, esqueciam de palavras atribuídas a Cristo 

que segundo consta, estaria disposto a receber todos os que tinham fome, os oprimidos, 

etc. As mulheres com suas “mãos feias”, sua sujeira, não só “constrangiam a beleza 

serena da tarde”, como também aqueles que por tradição cristã, não deveriam 

discriminá-las e sim terem piedade cristã.  Mas, como ter piedade de alguém que 
                                                 
72 Jornal Feira Hoje, Mar 1974, p. 02. 
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impertinentemente insistia em denunciar a miséria, a exclusão, ao invés de se conformar 

com a “naturalização” dessa pobreza? Como aturar não só a “ignorância”, mas 

sobretudo a ausência de invisibilidade de indivíduos que deveriam se recolher à sua 

insignificância e livrar a cidade e seus moradores de cenas tão constrangedoras? Mesmo 

não sendo formuladas de maneira tão explícita, as questões levantadas como possíveis 

soluções, podem assim ser traduzidas, pois certamente a angústia expressa nessa 

campanha Católica da fraternidade não se deve à condição dessas mulheres, mas, ao 

incômodo que elas representam e especialmente as dúvidas acerca de “ O que posso 

fazer por ele?”, ou seja, esse irmão nada irmão.  

O que também deve ser levado em consideração na construção argumentativa 

desse texto é o fato dessas mulheres serem vistas não só como indivíduos contrastantes 

no cenário descrito na matéria, mas, como desviantes, daí, a idéia de que uma das 

atitudes a se tomar era talvez “pagar a sua cura”. Mas curá-la de quê? A pobreza seria 

vista como uma doença? Certamente não era esse o entendimento. Se havia necessidade 

de curá-la de algo, esse mal seria o vício da pobreza, a falta de coragem e vontade para 

tornarem-se produtivas através do trabalho. Como se a exclusão desse universo 

produtivo, bem como da sociedade, se desse mediante a vontade individual.   

 Outra constatação é de que a presença das duas mulheres tumultuou o ambiente 

belo e sossegado da tarde, “atrapalhando a passagem dos fieis”, portanto, se 

configurando no fenômeno conceituado por Escorel como “anulação social”. Nesse 

processo, segundo essa autora, os sujeitos que já se encontram excluídos socialmente 

perdem também a qualidade de “cidadãos, de ser humano”, situação que lhes dá não só 

a sensação do “não pertencimento”, mas a certeza cotidiana de 

 

[...] não encontrar nenhum lugar social, o não pertencimento a nenhum topos 
social, uma existência limitada à sobrevivência singular e diária. [...] Não há 
(mais) um lugar social para ele, mas ele deve encontrar formas de suprir suas 
necessidades vitais e sobreviver sem suportes estáveis materiais e simbólicos. 
A ausência de lugar envolve uma “anulação” social, uma diferença 
desumanizadora, que reveste seu cotidiano com um misto de indiferença e 
hostilidade 73. 

  

Impressiona-nos o fato de que dentre as notícias e reportagens encontradas sobre 

a população em situação de rua que vivia em Feira de Santana, apenas uma delas esboça 

                                                 
73 ESCOREL, 1999, p.81 
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uma crítica a grave condição de pobreza e precariedade enfrentadas por algumas 

famílias da cidade. Datada de dezembro de 1979, além de possuir um título sugestivo – 

“Ironia? Talvez sim” – a reportagem também é composta por uma foto, que como 

podemos ver abaixo, mostra um barraco escorado em um outdoor de propaganda do 

Governo do Estado da Bahia, que afirmava ter realizado em seis meses de governo, 

grandes mudanças no Estado 74. 

 

 

                                        Foto 01: JFH, 29, 30/12/ 1979 

 

 Essa reportagem tem um “tom” de denúncia mais aguçado que as demais já 

analisadas aqui e uma estratégia de convencimento significativamente forte, pois 

articula texto e imagem fazendo com que um complemente o outro. Nesse caso a 

fotografia tem uma importância fundamental, pois é por meio dela que é possível 

expressar ao leitor de modo mais satisfatório o aspecto de verdade, haja vista que, como 

defende Boris Kossoy, “a informação visual do fato representado na imagem fotográfica 

nunca é posta em dúvida” já que ela é considerada como uma reprodução fiel do real e 

por isso digna de credibilidade 75. 

 Assim, pela primeira vez entre as reportagens encontradas os desabrigados 

urbanos, através do contraste exposto pela fotografia, que coloca lado a lado a 

propaganda do progresso com uma cena nítida de pobreza e desamparo, aparecem como 

vítimas de um sistema excludente e não como únicos responsáveis por sua condição de 

pobreza. 

                                                 
74 Jornal Feira Hoje, Dez 1979, p. 36. 
75 KOSSOY, Boris. Fotografia e História. São Paulo: Ática. 1989, p.69. 
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 A reportagem ainda chama atenção para o processo que pode ter sido um dos 

responsáveis pela existência de cenas como essas na “paisagem” da cidade que seria o 

êxodo rural, segundo o texto jornalístico esse fenômeno “não morreu com os anos 60” 

pelo contrário era um problema que continuava agudo mesmo após vinte anos, fazendo 

com que “um exército de bóias-frias viessem se abrigar na periferia de Feira de 

Santana” admitindo inclusive que a implantação da “tecnologia do CIS” teve um papel 

importante para a atração de pessoas para o município, fazendo com que a Princesa do 

Sertão se transformasse em “paraíso dos rurais iludidos” que não viram suas 

perspectivas de melhoria de vida se concretizarem. 

 

Às vezes, o crítico mais feroz tem seu momento de otimismo e concorda com 
aquela tese de que vive “no melhor dos mundos possíveis”. Até que uma 
família vestida de trapos comendo restos, mendigando, doente, desesperada, 
acampe à sombra do otimismo oficial e escancare suas chagas. Então a 
realidade volta a mostrar seus tons cinzas e nos adverte que ainda falta muito 
o que fazer 76. 

 

 Podemos perceber que nesse fragmento a pobreza não aparece de modo 

naturalizado, como nos exemplos anteriores, “sendo o efeito indesejado de uma história 

sem autores e responsabilidades, ou construída fora da interação humana e da 

história”77. É destacado portanto, como causa dos problemas socioeconômicos de Feira 

de Santana que no período convivia cada vez mais com o aumento da periferia e da 

miséria urbana, a chegada cada vez mais crescente de pessoas advindas da zona rural, 

“iludidos” pelas propagandas e promessas de progresso provocadas pela implantação do 

Centro Industrial do Subaé.  

Além de destacar os fatores que contribuíram para a formação desse quadro de 

pobreza, como o exposto na fotografia, a matéria aponta a necessidade de providências 

que deviam ser tomadas tanto pelo poder público, quanto pela comunidade. De acordo 

com o jornal era necessário “amparar as legiões de desprotegidos, de desempregados, de 

carentes, de desnutridos” transformando a tecnologia do centro industrial recém 

instalado em um “instrumento nivelador” capaz de reduzir as desigualdades sociais 

observadas nesse período em Feira de Santana. 

                                                 
76 Jornal Feira hoje, op., cit. 
77 ESCOREL, 1999, p. 38. 
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 As motivações desse engajamento do jornal em defesa dos pobres que se 

alastravam com seus barracos de papelão pela cidade não ficaram nítidas, porém é 

possível, com base no que estava acontecendo naquele contexto, apontar alguns 

caminhos interpretativos para essa tomada de posição. O primeiro deles diz respeito ao 

fato daquele ter sido um ano de mudança de gestão no governo do Estado, na ocasião, 

saiu Roberto Santos que estava no poder desde 1975 e retornou Antonio Carlos 

Magalhães, tratando-se, portanto de um período de transição, momento privilegiado 

para reivindicações e críticas, sobretudo quando o governo visando mostrar “serviço” 

propagandeava uma realidade diferente da constatada no cotidiano. O segundo caminho 

tem relação com a mudança de concepção acerca da pobreza, que segundo Lena Lavinas 

começou a se estabelecer na sociedade brasileira a partir da metade da década de 1970. 

A partir desse período, os pobres passaram a ser vistos como trabalhadores expropriados 

das benesses do desenvolvimento econômico e não mais como vadios ou marginais, 

dessa forma, “a pobreza passa a ser o retrato da desigualdade, e as periferias das grandes 

cidades, a expressão da segregação cotidianamente imposta” 78.  

Mas, seja qual for o motivo para a reportagem citada, cabe lembrar que ela foi 

única. No período prevaleceu a opinião de que a pobreza sendo opcional, não deveria 

ser estimulada, ao mesmo tempo em que a população era convidada a se tornar parceira 

da AFAS e portanto, reforçar os mecanismos de “cura” dessa população incômoda, 

especialmente mulheres e crianças, seres que a imprensa feirense destacou como 

veremos no próximo capítulo.   
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CAPÍTULO III 

 

A HERANÇA INDESEJADA DA MISÉRIA  

 

 

3. Reprodutoras da miséria 

 

 Na virada do século XIX para o XX no Rio de Janeiro o cronista e repórter João 

Paulo Barreto, conhecido por João do Rio, dedicou-se a escrever sobre um assunto 

considerado desinteressante naquele contexto fortemente marcado pelos ideais da Belle 

Époque parisiense. O tema dos escritos de João do Rio era o cotidiano da pobreza, 

crônicas que foram reunidas em um livro intitulado “A alma encantadora das ruas” no 

qual um aspecto nos interessa de forma especial nesse momento, a maneira como as 

mulheres em situação de rua eram descritas por ele. 

 

Há mendigas burguesas, mendigas mães de família, alugadas, dirigidas por 
caftens, cegas que vêem admiravelmente bem, chaguentas lépidas, 
cartomantes ambulantes, vagabundas, e uma série de mulheres perdidas cuja 
estrela escureceu na mais aflitiva desgraça. Nos pontos dos bondes, pelas 
ruas, guiadas sempre por crianças de faces inexpressivas, vemos tristes 
criaturas com as mãos estendidas, mastigando desejos para a nossa salvação, 
com a ajuda de Deus 79. 

 

 Mesmo tendo decorrido um tempo significativo entre período em que escreveu o 

cronista e o que nos reportamos aqui, encontramos em seus escritos a presença de um 

elemento recorrente também no discurso da imprensa em Feira de Santana na década de 

1970. Trata-se da suposição de que mulheres mendigas alugavam crianças e ou usavam 

sua prole para pedir nas ruas no intuito de aumentar seu faturamento, uma vez que a 

esmola implorada pela criança poderia gerar uma compaixão maior nos transeuntes.  

Defendendo a idéia da exploração das crianças realizadas pelas mães, o Jornal 

Feira Hoje destaca em suas publicações o hábito cultivado por algumas mulheres de 

                                                 
79 RIO, João do. A alma encantadora das ruas. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, 1987. 
Disponível em: < http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000039.pdf > Acesso em: 15 Jun. 
2009. 
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levar seus filhos para mendigar, ensinando, dessa forma, as crianças desde a mais tenra 

idade o ofício da esmola, prática considerada extremamente perigosa para a sociedade. 

 Dessa forma, no ano de 1976, figurou nas páginas do jornal o caso de Maria da 

Glória Moreira Lopes,“solteira, mãe de quatro filhos”, que encontrou uma forma “sui 

generis de conseguir a ajuda popular”, tratava-se de levar em um cesto sobre a cabeça 

suas duas filhas gêmeas recém nascidas. O jornal enfatiza o fato de Maria da Glória, 

apesar de ser solteira, já possuir quatro filhos, destacando ainda que a mulher ao ser 

interrogada se daria as crianças para alguém criar, respondeu prontamente que não, pois 

havia de “criá-los com a ajuda de Deus e das pessoas caridosas”, deixando, portanto 

subentendido que ela continuaria usando as crianças para conseguir dinheiro80. 

 Além de evidenciar a questão da exploração infantil realizada pelas mães 

mendicantes, uma extensa reportagem publicada em janeiro de1980 levanta outra 

problemática: a pobreza perpetuada e multiplicada através da reprodução das mulheres 

pobres, discurso que vinha a calhar em um contexto onde os índices populacionais 

apresentavam fortes elevações, chegando ao ponto de Feira de Santana congregar em 

sua área urbana 70,6% de um total de cerca de  190.076 habitantes 81. Sendo assim, 

foram apresentados aos leitores três exemplos de pessoas que acabaram “caindo” nas 

ruas devido à incapacidade de prover o sustento da família 82. 

 O primeiro dos exemplos citados pelo jornal é o da menina Zenaide Barbosa de 

treze anos - cuja mãe era mendiga - e que desde os oito anos pedia esmola. Ela aparece, 

portanto, como vítima de uma desestrutura familiar que fez com que ela fosse entregue 

por sua mãe biológica aos cuidados de uma família feirense sob a promessa de melhores 

condições de vida, mas mesmo após esse fato foi obrigada a esmolar, junto com sua 

irmã de criação, pelas ruas da cidade para garantir a sobrevivência da nova família. Esse 

caso, portanto, figura como sintomático, na opinião do jornal, para a reflexão das 

conseqüências que podem ser acarretadas aos filhos gerados por pais em condições de 

extrema pobreza, uma vez que estes estariam determinados, como uma espécie de 

herança, a ter a mesma condição de vida de seus progenitores. 

 Os outros dois exemplos retratam o drama de duas mulheres – Ivonete da Silva e 

Francisca Sales – que, sem poder contar com a ajuda financeira dos maridos, 
                                                 
80 Jornal Feira Hoje, Out 1976, p.5. 
81 CRUZ, Rossine Cerqueira. A inserção de Feira de Santana (BA) nos processos de integração 
produtiva e de desconcentração econômica acional. Campinas, São Paulo: 1999. p. 268. 
82 Jornal Feira Hoje, Jan 1980, p. 1. 
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encontravam no espaço das ruas a única saída para suprir as necessidades básicas dos 

filhos. Sendo assim, era parte integrante na trama argumentativa do periódico a 

atribuição da procriação como um dos principais fatores de agravamento da condição de 

miséria das famílias pobres e, conseqüentemente, da sua instalação nas ruas, como 

desabrigados. Mais uma vez, há uma inversão, a imprensa não reconhece que a situação 

dessas pessoas decorre de uma situação estrutural. Não lhes parece óbvio, ou melhor, 

não admitem que se trata de indivíduos que já nascem “excluídos”. Não é a procriação 

por si só que agrava esse quadro, e sim o fato de que resta aos indivíduos imersos nesse 

quadro de pobreza a reprodução da miséria. Como poderiam gerar filhos que 

“escapassem” da armadilha da pobreza se foram relegados a ela? 

 Dessa forma, é interessante perceber também como as crianças que faziam parte 

desses grupos que habitavam as ruas de Feira de Santana eram percebidas de múltiplas 

formas pela mídia impressa. As representações dessas mulheres oscilavam, em alguns 

momentos os jornais alegavam que as crianças eram “usadas” pelas mães como forma 

de obterem esmolas com maior facilidade e/ou em maior abundância. Na visão da 

imprensa essa estratégia era adotada pelas mães que acreditavam na exploração da 

imagem das crianças como meio de provocarem uma maior compaixão de terceiros. Em 

outros momentos elas eram retratos da perpetuação da miséria e até mesmo 

responsáveis pelo agravamento da miséria de seus pais. 

 Algumas reportagens sobre esse tema era em alguns casos, acompanhadas de 

fotografias reforçando no plano imagético as idéias expressas no texto, comunicando 

através de símbolos o que foi expresso anteriormente de forma verbal. Na fotografia 

abaixo, por exemplo, pode ser observado, pela maneira como foi tirada, a intenção do 

fotógrafo de evidenciar as expressões das duas personagens. Observem que se trata de 

uma perspectiva que coloca as duas figuras da pobreza em seu centro, revelando apenas 

os membros inferiores das pessoas que passavam na rua.  A câmara capta com 

propriedade a criança que parecia dormir, totalmente exposta, no colo da mãe que por 

sua vez mantinha um olhar fixo de súplica nas pessoas que passavam esperando receber 

algo, não deixando, portanto, margem para que o leitor duvidasse de que cenas como 

essas ocorriam freqüentemente na cidade e de que inquestionavelmente “elas estavam 

nas calçadas”. Por outro lado, era mais fácil convencer a população da culpabilidade 

dessas mulheres em relação a situações como a que a foto mostra.  
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Foto 02: Pedinte e criança (supostamente sua filha) em uma calçada 

de Feira de Santana,  JFH,   15/01/1980. 

 

Aliás, o recurso fotográfico foi amplamente usado nessa reportagem e mostra a 

preocupação da imprensa com a presença feminina nas ruas. Observem como o olhar do 

fotógrafo retratou a figura feminina sentada, a porta de um estabelecimento comercial 

fechado, com um filho ao colo, em uma rua aparentemente com pouca movimentação 

de pessoas, exatamente no momento em que esta estava recebendo a doação de uma 

mulher que passava pelo local. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                              Foto 03: JFH, 15/ 01/1980. 
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Assim, esse processo que associa a presença de mães com filhos na rua à 

situação de exploração infantil teve sua presença marcada nas páginas do Feira Hoje 

expressando uma concepção moralmente negativa empregada para os grupos que 

constituíam os invisíveis nem tão invisíveis da sociedade feirense. Conforme Sarah 

Escorel esse tipo de associação é realizada justamente pela dificuldade que a sociedade 

tem de considerar mulheres que moram com suas crianças nas ruas como uma família 

matrifocal, tendendo a considerá-las como uma espécie de “unidade de rendimento”, 

fazendo, dessa forma, com que haja uma constante suspeita de que essas pessoas 

aluguem crianças vizinhas ou de fato explorem as suas, situação que, 

conseqüentemente, acarreta para esses grupos a perda da legitimidade familiar 83. 

Todo esse esforço empreendido pelo jornal de comunicar a sociedade da 

existência de mulheres que povoavam as ruas da cidade mendigando com o “auxílio” de 

suas crianças, inclusive recorrendo a fotografias que no enredo de suas notícias 

transformavam-se em provas irrefutáveis do que era comunicado, colaborava com o 

discurso de que essas famílias pobres não possuíam condições financeira nem moral 

para criar seus filhos e que, portanto o Estado deveria interferir nessa situação tomando 

a guarda dessas crianças e adolescentes. 

A preocupação com essas crianças que seriam herdeiras da pobreza de seus pais, 

e de todos os vícios e desvios de conduta que acreditavam ser provenientes dela pode 

ser percebida de maneira ainda mais aguda quando analisamos a forma com que os 

adolescentes em situação eram representados pelo jornal. Geralmente chamados de 

pivetes ou delinqüentes, como veremos a seguir, esses jovens eram tidos como um 

verdadeiro problema social que necessitava de intervenções e políticas públicas 

urgentes. 

 

3.1 “Pivetes: crianças sem infância” 

 

 A “questão social” – empregando o termo utilizado pela própria mídia – dos 

menores abandonados ou meninos de rua foi um dos temas mais recorrentes nas 

reportagens que faziam referência aos desabrigados urbanos, sendo que não se 

prestavam somente a denúncia do problema, mas também exigia providências por parte 

                                                 
83 ESCOREL, 1999, p.121-122. 
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dos poderes públicos no intuito de reter o crescimento de casos de “crianças sem 

amparo que a cada dia engrossam as fileiras dos que se dedicavam ao crime” 84. 

 Em relação à preocupação da sociedade com a criança “abandonada”, Judite 

Barboza Trindade acredita que a mesma foi fortalecida com o advento do século XX 

que trouxe consigo o vigor da urbanização e do capitalismo industrial mexendo também 

na concepção acerca da infância e de seu futuro, se em períodos anteriores ela era vista 

como um ser desprotegido, naquele momento da história ela começava a figurar como o 

futuro da nação e no ideal nacionalista esse por vir deveria ser construído por cidadãos 

trabalhadores e não por sujeitos delinqüentes e potencialmente perigosos como os 

meninos de rua 85.  Dessa forma, é fortalecida no seio da sociedade do século XX a 

lógica de preparação do menor para o trabalho, assim, a partir de 1942 no Brasil são 

fundadas uma série de instituições, tanto de iniciativa pública como privada, que se 

responsabilizariam por essa tarefa, dentre as quais Deise Gonçalves Nunes destaca as 

seguintes: 

 

[...] O Serviço Nacional do Aprendizado Industrial (SENAI), com o objetivo 
de formar jovens com qualificações industriais. Segue-se, inspiradas no 
modelo do SENAI, a criação do Serviço Social da Indústria (SESI), do 
Serviço Social do Comércio (SESC) e do Serviço Nacional do Comércio 
(SENAC). É dentro deste circuito de inclusão social via trabalho que foi 
regulamentado, também em l946, o ensino primário pela União, estendendo-
se, assim, o âmbito de intervenção para o ensino público voltado para as 
camadas populares 86. 

 

 Dessa forma, as instituições que a citação faz referência tinham como principal 

objetivo preparar os jovens pobres profissionalmente, ensinando-lhes o ritmo e a 

disciplina do trabalho que deveriam se opor aos comportamentos considerados 

inadequados naquele contexto como: a vadiagem, a ociosidade e a criminalidade. 

Na imprensa feirense a inquietude em relação ao “elevado número de crianças 

sem nenhuma proteção social que se fazia sentir com intensidade em Feira de Santana”, 

se manifestava nas constantes denúncias do envolvimento desses menores em pequenos 

                                                 
84 Jornal Feira Hoje, Jan 1971, p. 2. 
85 TRINDADE, Judite Maria Barboza. O abandono de crianças ou a negação do óbvio. Revista 
Brasileira de História, São Paulo, vol.19, n.37, p. 35-58, 1999. 
86 NUNES, D. G.. Abandono, Criminalização e Judicialização - Nexos Históricos da "Proteção Social" de 
Crianças em Situação de Risco. Percursos, Santa Catarina:  (UDESC), v. 7, p. 08, 2007. 
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lances nas feiras livres da cidade, no arrombamento de residências ou simplesmente 

pela presença ameaçadora destes no centro comercial do município 87. 

 Dessa forma, o “problema social” dos meninos de rua era abordado na mídia a 

partir do viés da criminalidade, ou seja, do perigo que estes “pivetes” – como eram 

denominados pelo jornal – representavam para a sociedade feirense e para tanto 

chamava-se a atenção da comunidade para a necessidade de cautela para que não 

fossem suas próximas vítimas, uma vez que - como noticiou o Feira Hoje de Janeiro de 

1971 – nem o ex-prefeito da cidade, João Durval Carneiro, escapou da ação dos 

“menores delinqüentes” que “arrombaram e saquearam sua residência em busca de 

dinheiro e objetos valiosos” 88. 

 Diante dos atos criminosos praticados pelos jovens em situação de rua havia no 

jornal um questionamento explicito sobre qual medida punitiva deveria ser aplicada a 

esses menores uma vez que “a lei não permitia que os pivetes ficassem presos, a não ser 

por falta muito grave e por isso a polícia ficava sem poder agir diretamente”, nessa 

situação a questão do menor desamparado e infrator parecia para a imprensa uma 

realidade impossível de ser modificada como atesta o próprio título da matéria de 

1976,” Pivetes: um problema sem solução” 89.  

Ainda destacando a impossibilidade de prender o adolescente que praticavam 

algum delito a matéria de 1971 relata o fato de um menor que foi assassinado dentro da 

própria Cadeia Pública de Feira de Santana ao dividir cela com criminosos adultos, 

demonstrando segundo o jornal que “nada resolve prender crianças que não têm 

nenhuma culpa de serem como são”, a solução, portanto, na visão da mídia deveria ser 

realizada por uma outra via que mais tarde conheceremos 90. 

 Era dessa forma, a partir de um discurso amedrontador, através do qual se 

evidenciava a delinqüência, que os profissionais da imprensa pediam providências as 

autoridades e incentivavam a população a fazer parte dessa reivindicação. Como vimos 

anteriormente para o jornal a prisão do menor infrator não era solução adequada, pois a 

cadeia poderia representar risco de vida para aqueles ou mesmo se transformar em mais  

“uma escola do crime”, assim como fora a rua, o ideal seria o “trabalho preventivo 

realizado junto as comunidades mais pobres”, já que se acreditava ser a pobreza a 
                                                 
87 Jornal Feira Hoje, Jan 1971, p.2. 
88 Idem. 
89 Jornal Feira Hoje, Set 1976, p. 9. 
90 Jornal Feira Hoje, Jan 1971, p. 2. 
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grande mãe da criminalidade e da violência  91. Ainda no bojo dessas reivindicações, na 

mesma matéria publicada em janeiro de 1971 o jornal expressa sua insatisfação por não 

existir na cidade “nenhuma instituição especializada na recuperação desses menores 

delinqüentes”, lamentando que “infelizmente no Brasil as medidas de grande alcance 

em favor do menor eram planejadas de modo tímido e limitados aos grandes centros 

urbanos do país”, fazendo referência, ao que parece, a FUNABEM (Fundação Nacional 

do Bem-Estar do Menor) criada em 1964 com a finalidade de promover políticas 

públicas para o atendimento tanto do menor “infrator”, quanto do abandonado, órfão ou 

cujos pais não tinham condições financeiras ou morais para criá-lo 92. 

 Esses órgãos de amparo ao menor, criados no contexto da ditadura militar e sob 

a doutrina da segurança nacional, entendiam as crianças e adolescentes em condição de 

vulnerabilidade como um problema que poderia afetar a manutenção da ordem social. 

Com o auxílio de especialistas como assistentes sociais e psicólogos, sobretudo os que 

eram técnicos dessas instituições, se o Estado propagou um discurso atestando o 

fracasso das famílias pobres no cuidado da prole. Discurso esse, que estimulou os pais a 

transferirem a responsabilidade da guarda desses menores para o Estado. Dessa forma, a 

FUNABEM e as FEBEMs adotaram “uma sistemática de internação de carentes e 

abandonados até os 18 anos e de tratamento dos infratores por meio da política dos 

muros retentores”, ou seja, da separação desses indivíduos do convívio social 93. 

 Portanto, Feira de Santana, de acordo com o Jornal Feira Hoje, também 

necessitava dessa espécie de assistência ao menor que se estabelecia através da reclusão. 

Afinal de contas com a detenção dessas crianças e adolescentes que viviam nas ruas da 

cidade, pondo em risco a integridade física da população, como era propalado, dois 

problemas seriam de imediato resolvidos: as garantias de segurança da sociedade e a 

disciplinarização desses “pivetes” como forma de salvaguardar o futuro nacional, haja 

vista que “os homens de amanhã dependem da boa orientação dos jovens de hoje” 94. 

 A questão do menor abandonado não suscitava discussões apenas em Feira de 

Santana, ela tinha uma raiz histórica e despertava a atenção da sociedade brasileira de 

                                                 
91  Idem.  
92 Dentro dessa política de assistência ao menor implementado pela FUNABEM, foram sendo criadas 
também as FEBEMs, órgãos executivos responsáveis pela atuação na esfera Estadual 
93 ESPINDULA, Daniel Henrique Pereira, ARANZEDO, Alexandre Cardoso, TRINDADE, Zeidi Araújo 
et al. "Perigoso e violento": representações sociais de adolescentes em conflito com a lei em material 
jornalístico. Psicologia,  v.7, n.2, p.11-20, dez. São Paulo, 2006 
94 Jornal Feira Hoje, Fev 1971, p. 4. 
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uma forma geral. Vimos anteriormente às considerações de Judite Trindade acerca das 

preocupações da sociedade com as crianças abandonadas e como no século XX tais 

preocupações passaram a incorporar a idéia da criança como futuro da nação, portanto, 

deveria se investir na construção de futuros trabalhadores combatendo-se a 

delinqüência.95 Segundo Irene Rizzini, outra estudiosa da questão, na passagem do 

século XIX para o XX, com o advento da República e de sua máxima positivista 

“Ordem e Progresso”, houve uma verdadeira missão que se propunha a “salvar” a 

criança pobre brasileira da ociosidade e do crime que resultou na construção de um 

“complexo aparato jurídico-assistencial sobre a liderança do Estado materializado 

através da criação de inúmeras leis e instituições destinadas à proteção e à assistência à 

infância” 96. Sendo assim,  

 

Sob o argumento de se garantir a proteção da infância contra o abandono 
moral, a família passa a ser literalmente taxada de “infratora”. Esta, acusada 
de cometer o terrível crime de desencaminhar os próprios filhos ao invés de 
cumprir o dever de educá-los, perde para o poder público a paternidade dos 
filhos. A até então sagrada responsabilidade familiar de zelar pelos filhos 
claramente adquire o sentido de vigiar a infância como um dever patriótico 97. 

 

 É, portanto, nesse período, compondo a ideologia de salvação da criança pobre 

que ocorre a aprovação do primeiro Código de Menores no Brasil, cujo projeto de lei é 

de autoria do jurista e legislador José Candido de Albuquerque Mello Matos que se 

tornou o primeiro juiz de menores do país. Apesar da Justiça de Menores implementada 

nesse contexto, ser compreendida pela sociedade como um avanço na assistência a 

crianças e jovens “moralmente abandonados”, principalmente por se dizer contrária a 

criminalização dos menores de 14 anos, sua ação foi marcada pela vigilância e 

internamento da infância pobre, pois “de acordo com a lei, qualquer criança poderia ser 

enquadrada no raio de ação do Juiz de menores, podendo ser apreendidos menores 

abandonados, pervertidos ou em perigo de o ser” 98. 

                                                 
95 TRINDADE, Judite Maria Barboza. Op. Cit. pp. 35-58. 
96 RIZZINI, Irene. O movimento de Salvação da Criança no Brasil: Idéias e práticas correntes de 
Assistência a Infância Pobre na passagem do século XIX para o XX. In: CONGRESSO BRASA – VIII, 
USA. Anais congresso brasa. USA: Vanderbilt Universit, 2006, p. 5 
97Id, 2006, p. 13. 
98RIZZINI, I. A Institucionalização de crianças no Brasil. Percurso histórico e desafios do presente. 
Rio de Janeiro: PUC - Rio, 2004. p. 29. 
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 Esse modelo jurídico de atuação e “proteção” ao menor foi substituído em 1979, 

no Ano Internacional da Criança por um novo Código de Menores, porém, segundo 

André Karst Kaminski, a sua essência permaneceu a mesma do anterior, concebendo o 

menor brasileiro como um objeto na ação judiciária e não como sujeito portador de 

direitos que deveriam ser assegurados pela justiça, além de continuar restrito aos 

menores considerados em situação irregular: “abandonados, material, intelectual e 

jurídico; vitimas de maus tratos, em perigo moral, desassistidos e explorados; infratores 

ou inadaptados” 99. 

 Nas palavras de Kaminski, o novo Código de Menores fortaleceu ainda mais a 

ideologia que apregoava a situação irregular do jovem brasileiro, segundo a qual o 

menor figura como o único problema a ser resolvido, como se a sociedade estivesse 

harmônica, igualitária, ou melhor regular. Mais uma vez os fatores estruturais da 

sociedade que provocam as situações de carência e pobreza e que acarretam a existência 

de crianças buscando estratégias de sobrevivência nas ruas parecem invisíveis aos olhos 

do Estado brasileiro, era mais fácil pensar que a condição de vulnerabilidade em que se 

encontravam inúmeras crianças nesse período era conseqüência natural da orfandade ou 

da incapacidade que as famílias pobres tinham de cuidarem de seus filhos 100.    

 No ano da aprovação do novo Código de menores, onde o apelo pela proteção a 

infância brasileira ganhou ainda mais visibilidade, fortalecida pela comemoração do 

Ano Internacional da Criança, proclamado pelas Nações Unidas, o jornal feirense 

também resolveu expor sua opinião a respeito do tema em discussão através da 

publicação de alguns artigos que questionavam a eficiência das ações em prol do menor, 

na visão do Feira Hoje as medidas governamentais não foram suficientes para aplacar o 

problema dos “menores abandonados”, que tanto amedrontavam a sociedade, nem na 

cidade nem no Brasil. 

 As reportagens chamavam atenção da comunidade para a ineficiência de 

projetos que não saiam do papel como a Declaração dos Direitos da Criança, 

proclamada pelas Nações Unidas, que desde 1959 assegurava a esse público uma série 

de garantias que até o momento não tinham sido respeitadas a exemplo da proteção 

contra o abandono, a exploração e a crueldade. Dessa forma, o Ano Internacional da 

                                                 
99 KAMINSKI, André Karst. A Criança e o Ato Infracional: Proteção ou Punição?Rio Grande do Sul: 
ULBRA, 2002. p. 31. 
100 Id, 2002, p.26. 
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Criança figurava na opinião da imprensa como mais um desses mecanismos que não 

possuíam ações práticas e eficientes para tratar de um problema tão grave como o dos 

“meninos de rua” que por comprometer a ordem social demandava uma solução 

urgente101.  

 Mais uma vez para referendar a gravidade da situação a qual se referia, a 

imprensa utilizou-se de fotos que retratavam a problemática da criança e do adolescente 

em situação de rua e de vulnerabilidade social. Contudo, o jornal não tinha a 

preocupação de identificar se essas cenas captadas pelas câmeras fotográficas eram de 

fato da Cidade de Feira de Santana ou transpostas de outros jornais para sensibilizar o 

público local ou alertá-los do perigo que corriam ao dividirem o espaço da cidade com 

crianças e adolescentes cuja educação coube a rua. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                    Foto 04: JFH, 09/01/71 

 

A fotografia acima personifica nitidamente a idéia de abandono, expressa tanto 

pelo seu entorno, como pela sua estética, que o jornal anteriormente tentava demonstrar 

com palavras. Percebam que a criança é retratada no ambiente em que se encontra 

sozinha, descalça, suja, aparentando fome, tendo apenas como companhia alguns 

papelões e com uma postura desolada que reflete sua total vulnerabilidade. Suponho que 

era essas impressões que o jornal queria transmitir a seu leitor ao eleger essa fotografia 

para publicação já que na opinião do periódico a sociedade feirense devia unir esforços 

                                                 
101 Jornal Feira Hoje, Dez 1979, p. 36. 
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e reivindicar para a cidade políticas públicas corretivas para os “pivetes” semelhantes as 

implementadas em outras regiões do país e a exposição constante do problema poderia 

conscientizar a população para essa causa. 

 O que se torna evidente tanto no discurso jornalístico quanto nas políticas 

públicas destinadas as crianças e adolescentes pobres nesse período é que a preocupação 

principal não era com o risco que esses menores corriam ao viverem na rua em situação 

de precariedade, mas sim com o perigo que eles representavam a manutenção da ordem 

social, nisso se explica o fato de a maioria das iniciativas governamentais para a 

assistência e repressão desse público ser realizadas pela via do internamento, na 

tentativa de afastar esse menor do convívio social, livrando a sociedade de sua presença 

ameaçadora.  

 A cidade de Feira de Santana como salienta o Feira Hoje carecia de medidas 

mais amplas de proteção ao menor abandonado, contudo existia no município uma 

instituição filantrópica – a Associação Feirense de Assistência Social -  que se prestava 

ao recolhimento e recuperação não só do público jovem, mas de pessoas de diferentes 

faixa etárias que viviam esmolando nas ruas da cidade. Mas qual eram os mecanismos 

usados pela AFAS para promover a “recuperação” desses mendigos? E como essa 

entidade aparecia nas manchetes do jornal? O tópico seguinte é uma tentativa de 

resposta a essas questões. 

 

3.2 “Não dê esmola, seja um sócio da AFAS” 

 

 Como vimos no primeiro capítulo a lógica fortalecida nesse período em Feira de 

Santana pela imprensa chamava atenção da comunidade para abandonar o hábito de dar 

esmola aos mendigos. Esse grande apelo era veiculado, sobretudo no Jornal Feira Hoje 

e incentivava a população feirense a associar-se á AFAS - Associação Feirense de 

Assistência Social. Essa instituição foi fundada na década de 1960, pela iniciativa do 

pastor presbiteriano Josué Mello, mas com o passar do tempo ganhou um caráter 

ecumênico congregando, segundo Zózimo Trabuco 

 

Entidades religiosas (católicos, evangélicos e espíritas), leigas (Maçonaria, 
Rotary Clube, e Lions), públicas (Prefeitura Municipal e Câmara dos 
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Vereadores), e entidades profissionais (Centro de Indústrias e Associação 
Comercial). Era formada por sócios provenientes dessas entidades sociais e 
prometia isentá-los, e à toda comunidade feirense, do encargo de dar esmolas 
caso sustentassem seu trabalho 102. 

  

A tentativa de convencer a população a ajudar a AFAS era realizada através da 

divulgação do trabalho “satisfatório” realizado pela instituição em cada ano, 

demonstrando como ela conseguiria promover uma “recuperação física, social e 

humana” satisfatória dessas pessoas que viviam nas ruas da cidade e que como 

percebemos anteriormente eram consideradas como portadores de problemas não só 

econômicos, mas também morais como a indolência 103. 

 Observando o relatório de trabalho da AFAS do ano de 1973, publicado pelo 

Jornal Feira Hoje, fica evidente em que consistia essa chamada “recuperação” dos 

mendigos.  Segundo o periódico somente no ano de 1973 dos 1.001 mendigos assistidos 

pela instituição 39% destes “foram integrados ao mercado de trabalho com o auxílio de 

cursos como artesanato de couro, corte e costura e trabalhos manuais”, demonstrando, 

assim, que na visão dessa entidade recuperar as pessoas em situação de rua significava 

devolver a estas seu caráter produtivo por meio da preparação de mão-de-obra 

profissional 104.  

 Tendo em vista os cursos oferecidos pela AFAS podemos perceber que quando 

acontecia a reintegração dos ditos mendigos como força produtiva no mercado de 

trabalho feirense esta era realizada pela via do setor primário ou terciário, uma vez que, 

como salienta Zózimo Trabuco, os cursos profissionalizantes ofertados pela instituição 

atendiam as necessidades dessas áreas da economia onde os “ex-mendigos” eram 

inseridos informalmente por meio do oferecimento de pequenos serviços, conhecidos 

popularmente como “bicos” 105.  

Sendo assim, os cursos de qualificação profissional oferecidos pela AFAS aos 

moradores de rua cuja importância era amplamente evidenciada no Feira Hoje de 

                                                 
102 TRABUCO, Zózimo Antônio Passos. Protestantismo, Migração e Trabalho em Feira de Santana, 
1950-1970. In: SIMPÓSIO NACIONAL ESTADO E PODER: INTELECTUAIS, 4, 2007, São Luis. 
Caderno de Resumos Simpósio Nacional Estado e Poder: Intelectuais. São Luís, Maranhão: UEMA, 
2007. 
103 A divulgação dos trabalhos da AFAS realizada pelo jornal Feira Hoje pode ser também compreendida 
pela ligação existente entre esse órgão de imprensa e duas entidades profissionais, Centro de Indústrias e 
Associação Comercial  de Feira de Santana. 
104 Jornal Feira Hoje, Mar 1974, p. 6. 
105 TRABUCO, 2007, p. 25. 
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maneira nenhuma garantia automaticamente a segurança de um trabalho registrado para 

essas pessoas e nem a garantia de que elas não retornariam para as ruas da cidade por 

questões financeiras, mas apesar disso o trabalho realizado pela instituição era 

propagandeado como solução para o problema da mendicância que tanto incomodava a 

sociedade feirense. 

A Associação Feirense de Assistência social aparecia nas páginas do jornal 

como uma luz no fim do túnel, como a única saída para por um fim na presença 

incômoda dos pedintes que se alastravam pelo centro comercial “relatando suas 

dificuldades” e expondo suas misérias. Porém, a exaltação feita pelo jornal aos trabalhos 

de recolhimento, assistência médica e “recuperação” prestados pela AFAS à população 

em situação de rua servia também como forma de demonstrar a população a seriedade e 

a importância de tal instituição, demonstrando como esta era “necessária a vida e ao 

desenvolvimento da comunidade feirense” sendo, portanto, merecedora da credibilidade 

e do apóio dos cidadãos que deveriam ser expressos por meio de doações e da ajuda 

financeira para que seus serviços continuassem sendo disponibilizados 106. 

O discurso dos dirigentes da AFAS, Josué Mello e Jerônimo Freitas, presentes 

em algumas reportagens do jornal girava em torno da necessidade de conscientizar a 

população a respeito da importância de se associarem a entidade sendo seus 

mantenedores, pois segundo eles a prefeitura além de repassar poucos recursos a 

instituição (13 mil Cruzeiros por mês), que se tornavam insuficientes frente ao 

crescimento do número de migrantes e, conseqüentemente da mendicância na cidade, 

ainda o fazia de forma insatisfatória não obedecendo as datas de pagamento. Diante de 

tal situação, “a maior renda da AFAS, na concepção de seus dirigentes, deveria ser 

obtida entre seus associados” que em 1980 correspondia a cerca de 700 pessoas, número 

que deveria aumentar através da divulgação, sobretudo nos jornais, de algumas 

campanhas que a associação tencionava promover com o objetivo de conquistar novos 

colaboradores 107. 

Na interpretação de Zózimo Trabuco existia por parte das entidades de classe, 

bem como dos poderes públicos que financiavam a AFAS no recolhimento dos 

mendigos uma cobrança por resultados para que fosse garantida a ajuda 108. Essa 

                                                 
106 Jornal Feira Hoje, Mai 1974, p. 3. 
107 Jornal Feira Hoje, Jan 1980, p. 1. 
108 TRABUCO, 2007, p. 25 
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cobrança também era percebida nas reportagens do jornal Feira Hoje através da 

referência imediata que era feita a AFAS toda vez que as reportagens falavam a respeito 

de mendigos. Contudo essa ligação direta que o jornal fazia entre as notícias sobre 

mendicância e a Associação Feirense de Assistência Social eram realizadas de duas 

maneiras, a primeira delas se apresentava através da solicitação do trabalho dessa 

instituição, ou seja, as queixas de aumento do número de pedintes feita pelo periódico 

era na maioria das vezes seguida por pedidos de providências para barrar o crescimento 

do número de mendigos no centro comercial e até mesmo para que fosse verificado se 

esses eram constituídos de moradores locais ou não 109. 

O outro elo de ligação entre mendicância e AFAS era realizado por meio das 

notícias que chamavam a atenção para as conseqüências negativas da presença sempre 

crescente de mendigos nas principais ruas da cidade justificando, dessa forma, a 

importância de colaborar com a AFAS para que essa situação fosse revertida. Nessa 

estratégia era atribuída uma certa responsabilidade a comunidade pela presença de 

pessoas morando nas ruas já que estavam em suas mãos decidir entre dar esmolas e 

fomentar a indolência daqueles pedintes ou se associarem a essa instituição filantrópica 

que prometia acabar com esse problema na cidade uma vez que buscava a 

“recuperação” dessas pessoas inserindo-as no mercado de trabalho tirando, assim, a 

encargo da sociedade de sustentá-las e de presenciar sua miséria. 

Diante desse panorama, percebemos de forma nítida que o discurso veiculado 

pela mídia que enfatizava constantemente a importância e a necessidade das ações 

assistencialistas para os moradores de rua existentes em Feira de Santana refletia uma 

certa preocupação com a manutenção da ordem social. Nisso se justifica o fato do jornal  

Feira Hoje defender o trabalho realizado pela AFAS e almejar a criação na cidade de 

novas  instituições, já existentes no Rio de Janeiro e em São Paulo, que obedecia  á uma 

política de reclusão dos “menores” considerados moralmente abandonados ou 

delinqüentes. Dessa forma, para conscientizar a sociedade da necessidade urgente de 

ações que interferissem na vida dos moradores de rua no sentido de conter o seu 

crescimento, a mídia utilizou-se da estratégia de desqualificar as famílias pobres que se 

encontravam nos logradouros públicos, acusando estas de estarem explorando suas 

crianças. A essas pessoas já vulneráveis em virtude da situação a que eram 

cotidianamente expostas, a imprensa feirense apresentou-as a sociedade expondo-as e 

                                                 
109 Jornal Feira Hoje, Jan 1974,  p. 2. 
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eximindo os poderes públicos e a sociedade da responsabilidade social. Fazendo crer 

que a população em situação de rua era na verdade a única responsável pela sua situação 

de pobreza e herdeiros de “seus vícios”: a mendicância e a miséria. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Mesmo existindo em Feira de Santana entre as décadas de 1970 e 1980 uma 

forte idéia de que a cidade caminhava a passos longos para o progresso e 

desenvolvimento econômico, fortalecida pela implantação do seu primeiro pólo 

industrial, o Centro Industrial do Subaé, os problemas sociais que acometia a população 

feirense de maneira nenhuma foram silenciados pela imprensa local. 

 Nas páginas dos jornais Folha do Norte e, sobretudo do Feira Hoje, as 

necessidades da população por água encanada, iluminação pública dentre outros 

serviços de saneamento básico eram recorrentes e dividiam espaço com as reportagens 

que divulgavam a chegada de novas industrias para o recente pólo industrial, 

sinalizando a possibilidade de oferta de empregos para os habitantes da região.  

 Esse quadro um tanto contraditório que podia ser observado apenas folheando os 

jornais, demonstrava que apesar da crença no progresso econômico de Feira de Santana 

e na expectativa de melhores condições de vida para seus habitantes insistentemente 

noticiados pela imprensa local, a falta de serviços básicos observada na cidade 

denunciava que ainda restava muito a fazer para que de fato a “Princesa do Sertão” se 

inserisse no novo modelo de modernidade pensado para o Brasil que tinha a indústria 

como carro-chefe. 

 É, portanto, dentro dessa perspectiva utilizada pela imprensa, de denunciar os 

setores que ainda necessitavam de mudanças no município que se insere a questão da 

pobreza urbana nas manchetes jornalísticas. Sendo assim, a existência de pessoas pobres 

mendigando na cidade e expondo suas misérias era explicada pela mídia de duas 

maneiras. A primeira delas defendia a idéia de que esses não passavam de indivíduos 

que não eram naturais de Feira de Santana e que aqui chegavam devido ao aumento do 

fluxo migratório e do êxodo rural. Diziam ainda, que a localização privilegiada do 

município, como entroncamento rodoviário, acabava atraindo ainda mais esses 

“retirantes”. 

 Essa forma de explicar a pobreza que, naquela época, se fazia explicita em Feira 

de Santana revela a preocupação por parte dos jornais, em especial do Feira Hoje que 

mais se deteve nesse assunto, em justificar que o crescimento da miséria na cidade, 

refletida até na expansão  dos bairros periféricos, era ocasionada pela chegada no 

município  de indivíduos de outras regiões e de forma nenhuma devia ser um sinal da 
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precariedade da vida de seus habitantes locais, uma vez que no discurso oficial a cidade 

estava vivendo uma fase de dinamismo econômico. 

 Uma segunda forma utilizada pelos jornais para tratar e explicar a pobreza 

urbana, representada pelos moradores de rua, foi a estigmatização, construindo ou 

fortalecendo estereótipos preconceituosos acerca desses indivíduos, caracterizando-os 

como golpistas, viciados, indolentes e inúteis, fazendo, dessa forma, com que a pobreza 

parecesse um estado de espírito ou uma doença que precisava ser curada. Logo, o 

remédio para tal enfermidade social deveria ser o trabalho e não o estabelecimento de 

mudanças estruturais no sistema socioeconômico brasileiro que, mesmo com a 

implementação de recentes políticas financeiras continuava gerando concentração de 

renda e, conseqüentemente, desigualdades sociais.  

 Segundo os periódicos os pobres esmolavam nas ruas porque eram preguiçosos e 

não queriam trabalhar, por isso, necessitavam ser “recuperados”. A maioria das 

reportagens que dava visibilidade ao drama da miséria em que se encontravam inúmeras 

famílias feirenses tinha o objetivo principal de fazer propaganda das ações 

desenvolvidas por uma instituição filantrópica: a AFAS (Associação Feirense de 

Assistência Social), na tentativa de convencer a população a ajudá-la a acabar com o 

problema da mendicância em Feira de Santana. 

 Portanto, o pobre mendigo, a mulher pedinte com sua criança no colo, o “pivete” 

como eram denominados pela imprensa os jovens em situação de rua, apareciam nas 

páginas dos jornais porque se constituíam em um grave problema para a sociedade 

feirense, eram mostrados porque atrapalhavam o comércio, constrangendo e 

amedrontando os compradores. Eles estavam nas manchetes porque poderiam ser uma 

ameaça a integridade física da população e, por isso, demandavam providências, mas 

não porque havia uma sensibilização por parte dos jornais, dos poderes públicos e da 

sociedade como um todo, em relação as suas condições de carência, nem porque 

questionavam um desenvolvimento que mostrava nitidamente seu caráter excludente.  
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