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RESUMO 

 

O presente trabalho tem em vista investigar a infância de Feira de Santana 

buscando entender que possíveis motivos teriam levado diversas famílias desta cidade a 

abandonar seus filhos no período que compreende as décadas de 1910 e 1930. Sabe-se que a 

historiografia da Bahia voltada direta ou indiretamente para investigação desta temática, tem 

direcionado suas análises sob a capital do Estado, como os trabalhos de Walter Fraga (1996) e 

Andréa Rodrigues (2003). Portanto, até o presente, nenhuma outra pesquisa com este objeto 

específico voltou-se para a região de Feira de Santana, permanecendo uma incômoda lacuna 

na historiografia local. Inicialmente identificamos o abandono de crianças enquanto um fato 

concreto na cidade, localizando este fenômeno num contexto de urbanização e aumento 

demográfico na cidade. Aliada a estas características, somam-se as baixas e mal remuneradas 

ofertas de trabalho, vivendo a maioria da população de rendas informais e incertas. Nesta 

conjuntura, as décadas de 1912 e 1920 foram marcadas por profundas crises econômicas que 

levaram a população feirense a conviver com longos períodos de carestia de alimentos, devido 

o aumento espantoso no preço desses produtos na economia local. Buscar-se-á ilustrar esta 

realidade com gráficos que pretendem relacionar o crescimento da população, a baixa 

remuneração e o espantoso aumento dos gêneros alimentícios com o abandono de crianças 

observados no período que compreende este trabalho. 
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ABSTRACT 

 

 

This study aims to investigate the childhood of Feira de Santana trying to 

understand what possible reason would have taken several families of this city to leave their 

children in the 1910 and 1930‟s interlude. It‟s known that Bahia‟s historiography aimed 

directly or indirectly to this research theme has focused its analysis on the state capital, as 

Walter Fraga (1996) and Andréa Rodrigues‟ (2003) research. Therefore, up to now, no other 

research with this specific subject turned to the region of Feira de Santana, leaving an 

uncomfortable gap in local historiography. Initially we identified the abandonment of children 

as a concrete fact in the city, locating the phenomenon in a context of urbanization and 

population growth in the city. Coupled with these features add to the low and poorly paid job 

offers, most of the population living in informal and uncertain incomes. At this point, the 

decades of 1912 and 1920 were marked by deep economic crises that leaded Feira de 

Santana‟s population to live with long periods of food scarcity due to the increase of these 

products in the local economy. We‟ll illustrate this fact with graphics that wants relate 

population growth, low pay and the astonishing rise of foodstuff with the abandonment of 

children observed during this research. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Art. 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária. (ISHIDA, 2006, p.6). 

 

 

O artigo acima aludido menciona os requisitos indispensáveis à garantia da vida 

de uma criança e/ou adolescente do século XX, tais como a saúde, a alimentação e a 

educação. A priorização definitiva da criança e do adolescente enquanto cidadãos dotados de 

direitos por natureza foi registrada pelo Governo brasileiro a partir da regulamentação do 

artigo 227 da Constituição Federal, que deu origem ao Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), em 1990. Este documento, quando lido em suas entrelinhas, nos serve de instrumento 

revelador da desigualdade jurídica e social que permeou e, ainda hoje, permeia a história da 

infância brasileira. 

Algumas reflexões tendo por base o referido estatuto, deixam claro que a posição 

marginal ocupada pela infância brasileira durante séculos de História do Brasil se deveu, 

majoritariamente, à ausência de políticas públicas que pudessem assegurar, ao menos, a 

convivência familiar e a dignidade a inúmeras famílias formadas no contexto da primeira 

República. Nesta conjuntura, que se estende de 1889 a 1930, o discurso e as ações estiveram 

freqüentemente associados à conservação dos interesses das camadas mais influentes da 

sociedade - leiam-se os coronéis, os representantes políticos, a Igreja, os empresários - ao 

passo que os sujeitos atraídos pelos encantos da urbe em expansão eram alvos de projetos 

reformadores que tendiam a mascarar os aspectos de „„atraso e desordem‟‟ incomuns às 

pretensões modernizadoras em voga. 

A Feira de Santana deste período era, depois da capital Salvador, o centro urbano 

de maior expansão da Bahia (POPPINO, 1968) e também foi objeto de reformas urbanísticas 

ditadas pelas elites locais na medida em que atraia cotidianamente uma população proveniente 

das zonas rurais, desprovidas dos atrativos encontrados na urbe. Segundo o discurso das 

elites, para que os elementos civilizadores comuns às grandes cidades estivessem presentes 

em Feira de Santana, medidas deveriam ser adotadas no tocante à transformação dos hábitos 
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que denotassem aspectos rurais na população urbana. Neste sentido, milhares de famílias que 

haviam encontrado em Feira de Santana outras oportunidades de vida foram contidas pelo 

olhar criterioso e ameaçador dos projetos reformadores. 

Contudo, não foram nas reformas urbanas que as famílias economicamente 

vulneráveis encontraram maiores empecilhos no tocante à permanência do grupo familiar na 

cidade. As muitas famílias que viviam distantes dos preceitos outorgados pelas elites 

esbarraram freqüente na instável economia feirense das primeiras décadas republicanas, bem 

como na ausência de políticas públicas locais que pudessem amenizar os impactos dessas 

crises para os grupos sociais instáveis financeiramente. 

Uma das crises supracitadas atingiu a economia feirense na década de 1912 e 

1913. Trata-se de uma devastadora seca que havia sido analisada historiograficamente por 

POPPINO (1968), mas que até então não tinha sido abordada do ponto de vista econômico. 

Era sabido, a partir da leitura de semanais do período, tais como o Jornal Folha do Norte, que 

esta seca havia provocado um aumento no preço dos gêneros alimentícios de base, o que 

afetou em muito as famílias que sobreviviam de rendas informais. A partir destes dados, 

analisamos quantitativamente as tabelas dos preços dos alimentos de base disponíveis 

semanalmente no jornal Folha do Norte e, não sem surpresa, percebemos que o aumento 

percentual de alguns produtos era superior a 50% em menos de trinta dias. 

Aliado a esta surpreendente elevação dos gêneros alimentícios na década de 1910 

em Feira de Santana, nos deparamos com uma realidade que pareceu ser bastante comum às 

cidades em expansão, inclusive à Feira de Santana deste contexto: famílias abriam mão da 

criação de seus filhos, abandonando-os das mais variadas formas, seja nas calçadas das ruas, 

seja nos orfanatos da cidade. Notícias sobre crianças que haviam sido encontradas em portas 

de domicílios, vivos ou mortos, referências a mulheres que abandonam seus filhos e são 

descobertas pela sociedade se fazem presentes nas publicações do Jornal Folha do Norte 

exatamente no contexto de crise econômica descrito anteriormente. 

Neste ponto encontramos um problema a ser estudado: sendo o abandono de 

crianças uma realidade na cidade de Feira de Santana, que possíveis motivos levariam as 

famílias a empreenderem tal ato? Nesta conjuntura, nos propomos a investigar o abandono de 

crianças no período que compreende a década de 1910 a 1930. O primeiro recorte, abordado 

anteriormente, também se justifica devido à criação, em 1909, de uma fonte histórica de 

importante validade neste trabalho: o Jornal Folha do Norte. A partir das informações 

presente nesta documentação (disponíveis no Centro de Estudos Feirenses - Museu Casa do 
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Sertão) elaboramos gráficos que demonstram a oscilação dos preços dos alimentos de base 

nos períodos de crise econômica da cidade. 

O recorte final, o ano de 1930, se justifica a partir de duas variantes: 

primeiramente, a década de 20 foi palco de uma crise econômica que atingiu proporções 

nacionais, ocasionadas pela desvalorização da moeda nacional. (MOTA, DIAS & NOVAIS, 

1978) Essa crise cambial atingiu Feira de Santana em menos de uma década da crise anterior 

e, mais uma vez, inflacionou o preço dos alimentos básicos, provocando um empobrecimento 

da população economicamente instável. 

Além da crise cambial da década de 20, este período também foi marcado pela 

forte presença de uma instituição assistencialista cristã: o Asilo Nossa Senhora de Lourdes. 

Criado em 1879, esse estabelecimento religioso tinha por função acolher meninas órfãs 

abandonadas pelas suas famílias. As documentações
1
 referentes à admissão das órfãs na 

década de 20, conjuntura de crise cambial que solapava a economia nacional, mencionam a 

freqüência com que famílias se dirigiam a esta instituição em busca de acolhimento para as 

meninas abandonadas. Para a desventura desses grupos sociais, o Asilo Nossa Senhora de 

Lourdes negava acolhimento à crescente demanda de meninas abandonadas, alegando ser 

limitado o espaço físico disponível. 

Ainda na década de 20, o Asilo Nossa Senhora de Lourdes propõe a construção de 

uma sede própria e maior a fim de acolher a „„sempre‟‟ crescente demanda de crianças 

abandonadas, que tem aumentado significativamente, segundo os registros analisados, no 

período de crise econômica aludido acima. 

Diante das conjunturas abordadas, e levando em consideração que a historiografia 

de Feira de Santana, até o presente, não contemplou a infância abandonada enquanto objeto 

de estudo, nos enveredamos pelo desconhecido no intuito de dar voz às crianças – grupo 

social que não teve seus direitos de vida assegurados devido o descaso das políticas 

brasileiras. 

No primeiro capítulo, intitulado „„Por uma historiografia da infância‟‟, 

analisamos a trajetória dos estudos tendo a infância enquanto objeto de investigação histórica. 

Partindo dos estudos pioneiros, como o frances ARIÈS (1981), passando pelas pesquisas de 

âmbito nacional – MARCÍLIO (1998), DEL PRIORI (1999) e FREITAS (2000) - até os 

                                                           
1
 Disponíveis nos arquivos do Colégio Padre Ovídio, localizado na cidade de Feira de Santana. 
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estudos tendo como recorte espacial a Bahia e Salvador – FRAGA Fº (1996) e RODRIGUES 

(2003) - apresentaremos as limitações e os avanços das obras analisadas a fim de dialogar e 

sugerir novas contribuições à historiografia de Feira de Santana. 

Em „„Onde come Chico come Francisco?‟‟, segundo capítulo deste trabalho, 

discutimos o processo de urbanização implantado na cidade de Feira de Santana nas primeiras 

décadas republicanas. Com base nos gráficos elaborados podemos perceber o crescimento 

populacional vigente na urbe e identificamos a presença da modalidade informal de trabalho 

enquanto resultado da não absorção do contingente populacional deste período, gerando uma 

baixa e incerta remuneração. Aliada a estes fatores, discutiremos as crises da década de 1912 

e 1920 ocasionadas, respectivamente, pelas secas e pela crise cambial. Analisaremos como 

essas crises contribuíram para a oscilação do preço dos alimentos e, conseqüentemente, para 

um empobrecimento da população. 

No terceiro e último capítulo, intitulado „„Creancinhas sem paes, sem pão e sem 

tecto‟‟: a infância pobre e abandonada de Feira de Santana‟‟ analisamos a infância  

abandonada enquanto uma realidade na cidade de Feira de Santana no período que 

compreende as décadas de 1910 e 1930. Para tanto, utilizamos o jornal Folha do Norte e os 

relatórios de entrada de órfãs do Asilo Nossa Senhora de Lourdes para, além de demonstrar 

quantitativamente o abandono enquanto fato relacioná-lo ao empobrecimento característico da 

população que vivia vulnerável às instabilidades econômicas comuns naquela conjuntura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

CAPÍTULO 1 – POR UMA HISTORIOGRAFIA DA INFÂNCIA. 

 

 

1.1 – A Escola dos Annales e a pluralização dos objetos da História. 

 

 

No ano de 1929, Marc Bloch e Lucien Febvre participaram de um grande 

movimento de renovação da historiografia ao fundar a importante revista Anais de História 

econômica e social. Nesta revista, os autores manifestaram uma recusa da História concebida 

como um conjunto de datas, nomes e sucessões de fatos, transformando-a num conjunto de 

problemas a serem estudados por meio de diálogos entre disciplinas variadas, propondo uma 

escrita total da História. O sucesso desta revista pode ser mensurado a partir da influência da 

interdisciplinaridade nas análises históricas ulteriores que, combinando conhecimentos de 

geografia, estatística, psicologia, antropologia, entre outras, apresentaram uma „„Nova 

História‟‟ às posteriores gerações de pesquisadores (BURKE, 2005). 

Ainda sob influência dos Anais de História econômica e social, a década de 80 

evidenciou uma intensa transformação no âmbito da escrita da história, visto que o papel 

assumido pela História Cultural intensificou o processo disciplinar, fragmentando o 

conhecimento histórico. Neste sentido, esta década vivencia uma revolução do „fazer história‟ 

na medida em que privilegia a subjetividade e o simbólico que por tanto tempo haviam sido 

secundarizados pela História Social de tradição marxista (RAGO, in PEDRO, 1998, p.37). A 

partir desta transformação teórico-metodológica abrem-se possibilidades de elucidação e 

sociabilização histórica de sujeitos até então ocultos, oprimidos e excluídos do interesse 

historiográfico, como as mulheres, os camponeses, os escravos e, neste caso em especial, as 

crianças, para que estes alcançassem a condição de sujeitos da História. (SOIHET, in 

CARDOSO &VAINFAS, 1997, p. 275). 

Inseridos neste contexto, os estudos sobre a infância emergem e conquistam seu 

espaço na historiografia sociocultural através do uso de fontes históricas lidas nas entrelinhas 

e pelo uso de metodologias originais. Neste princípio, a História da Infância teve por 

finalidade retirar da obscuridade sujeitos silenciados durante séculos pela historiografia 

tradicional, fazendo vir à tona elementos que, ainda atualmente, promovem afirmações e 

questionamentos que alimentam a mola propulsora da História. 
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1.2 – Philippe Ariès e as origens dos estudos sobre a infância. 

 

 

Em 1981 é publicado no Brasil aquele que seria o primeiro estudo de cunho 

histórico sobre a infância. Sendo influenciado diretamente pela Escola dos Annales, 

principalmente pelo historiador francês Marc Bloch – pesquisador dedicado à História 

Medieval – ARIÈS (1981) se propõe a investigar a criação do conceito moderno de infância, 

que vem no bojo das revoluções burguesas do século XVIII. Para tanto, o autor busca traçar 

um comparativo entre as concepções de infância na sociedade medieval e na sociedade 

moderna, pois é neste ínterim que, segundo ele, a criança passa a ser observada em sua 

subjetividade. 

A partir do levantamento e análise de fontes até então inéditas, como pinturas, 

diários de famílias e registros de batismo, ARIÈS concluiu que na sociedade medieval a 

criança nada mais era que um adulto em miniatura. Sendo assim, além de conviver com 

serviços pesados, as crianças também não desenvolviam um sentimento de pertencimento a 

uma única família, uma vez que naquele período os indivíduos se viam muito mais ligados à 

comunidade onde mantinham relações de vizinhança que ao grupo familiar em si. 

A transição do sistema de produção feudal para o capitalismo trás consigo uma 

transformação no modo como se concebe a infância. As revoluções burguesas alteram a 

imagem medieval da criança e propõem significativas transformações no grupo familiar 

quando buscam reduzir o número de filhos, tornando a família mais nuclearizada e 

preocupada com a educação das crianças (BADINTER, 1985) - haja vista a necessidade de 

„civilizar-se‟
2
 para viver nas grandes cidades européias. Neste sentido, institucionaliza-se o 

colégio para a formação da criança ideal e, conseqüentemente, criam-se espaços que dividem 

a sociedade, eliminando as antigas relações comunitárias, e inaugura-se a esfera privada. 

Nesta conjuntura, segundo ARIÈS, o conceito moderno de infância é criado. 

As conclusões de ARIÈS receberam críticas de estudos posteriores sobre a 

infância, uma vez que o autor data o surgimento do sentimento da infância ao século XVII. 

                                                           
2
 Adotamos o conceito de civilização discutido em ARIÈS (1980), este entendido como um conjunto de 

comportamentos e práticas divulgados pela burguesia européia às famílias migrantes às cidades em expansão, 
como a limitação no número de filhos que, por conseguinte, incidirá no maior acompanhamento da educação 
das crianças por parte dos pais, criando um contato e a possibilidade de mimar e amar seus filhos, bem como 
estabelecer uma relação privada com a família, minimizando as características comunitárias da sociedade 
feudal. 
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Dentre esses, KUHLMANN JR (1998), ao utilizar-se de documentos históricos distintos dos 

analisados por ARIÈS, percebe a existência de um sentimento pela infância muito anterior às 

sociedades modernas do século XVII, assinalando que os adultos já se preocupavam com a 

educação, alimentação, vestuário e religiosidade das crianças ainda na antiguidade. Uma das 

críticas tecidas por KUHLMANN, JR. (1998) a ARIÉS (1981) diz respeito ao uso limitado de 

documentações nesta pesquisa, uma vez que o historiador francês fundamenta suas análises 

tendo por base fontes pertencentes às famílias mais nobres. Segundo ARIÈS, é no interior das 

famílias abastadas que o sentimento de amor pelas crianças inicialmente surge. 

KUHLMANN, JR., ao considerar as documentações populares como registros importantes 

dos grupos excluídos e marginalizados socialmente, descarta as percepções generalizantes de 

ARIÈS em favor das especificidades comuns à História. Portanto, segundo KUHLMANN, 

JR, guardadas as peculiaridades de cada período, o sentimento de proteção à infância não 

deve ser compreendido enquanto um fenômeno a - histórico, pois o mesmo existiu 

independente do grupo social no qual a criança estava inserida.  

A despeito das críticas a ARIÈS (1981), não podemos negar sua importância no 

sentido de introduzir a criança como objeto de investigação histórica e na multiplicação dos 

estudos sobre a infância em suas mais variadas nuances. 

 

 

1.3 –  As pesquisas e as limitações na História da infância brasileira. 

 

 

A infância tem sido objeto de estudo nas pesquisas acadêmicas brasileiras desde o 

início da década de 90, em grande parte influenciadas pela publicação de ARIÈS (1981). A 

partir daí, as universidades e os centros de pesquisas documentais da região Sudeste 

publicaram importantes trabalhos tendo a infância como objeto de investigação empírica, 

sendo a maioria representada por coletâneas de artigos organizados em torno da história social 

da infância. 

Neste sentido, a obra de MARCÍLIO (1998) é considerada um marco na 

historiografia da infância brasileira na medida em que busca resgatar historicamente o 

fenômeno do abandono de crianças desde a antiguidade até o Brasil em sua 

contemporaneidade. Ao fazer uso de fontes documentais nacionais e do exterior, a 
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historiadora delineia a trajetória das políticas públicas adotadas em prol da infância 

abandonada em períodos de transformações políticas de âmbito internacional, contribuindo 

decisivamente para a História Social da infância no Brasil e na Europa ao dar voz a sujeitos 

até então excluídos da empiria historiográfica. 

Inserido na conjuntura de inovação e ampliação de temáticas acerca da 

demografia histórica e história da família, em voga no Brasil desde a década de 80, estudos 

que contemplam a história da pobreza e da assistência familiar passam a se integrar aos 

estudos anteriores, resultando em valiosas contribuições à metodologia historiográfica. É 

neste contexto que VENÂNCIO (1988 e 1999), ao dedicar-se ao estudo da criança 

abandonada no Brasil, foi decisivo para a consolidação desta enquanto objeto de investigação 

histórica. Em obra resumo da sua dissertação de doutorado, defendida em 1993 na França, 

VENÂNCIO (1999) busca analisar o abandono em instituições religiosas como as Santas 

Casas de Misericórdia das cidades do Salvador e Rio de Janeiro no período que compreende 

os séculos XVIII e XIX e a relação estabelecida entre estas casas assistencialistas e a 

população que a elas recorria. Neste sentido, o autor, ao fundamentar-se em metodologias 

ímpares quanto ao tratamento das fontes e ao utilizar-se de novas abordagens teóricas, renova 

o campo da História social da infância brasileira, permitindo que pesquisas outras, tendo 

recortes espaciais e temporais distintos, sejam realizados posteriormente.           

No bojo das inovações teórico-metodológicas de MARCÍLIO (1998) e 

VENÂNCIO (1999), DEL PRIORI (1999) agrupa textos historiográficos que sintetizam a 

trajetória da criança na História do Brasil desde o período colonial, com os abandonos de 

crianças na roda dos expostos
3
, até a República, com as renovações no plano jurídico voltadas 

para a infância. As limitações desta obra são visíveis a partir da centralização da análise 

histórica no eixo sul-sudeste inexistindo, portanto, um olhar voltado para as especificidades 

históricas das crianças de cada região do país. 

Ao reunir artigos de diversos autores na tentativa de compreender a mulher em 

suas mais variadas identidades, DEL PRIORI (1997) retrata a mulher-mãe do Brasil colonial e 

imperial que nega a maternidade abandonando seus filhos ainda recém-nascidos. A fim de 

compreender as possíveis justificativas para tal fenômeno, o historiador da infância 

                                                           
3
Segundo MARCÍLIO, in FREITAS (2001), a roda dos expostos, criada no século XII, na Idade Média, pode ser 

descrita como um sistema caritativo e anônimo de abandono de crianças que surge como guardiã da vida de 
crianças indefesas que eram freqüentemente abandonadas em lixos, ruas e portas de casas assistencialistas 
devido, principalmente, à relacionamentos ilícitos e à miséria das famílias. 
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VENÂNCIO (in DEL PRIORI, 1997, p.200) aponta que „„nas épocas de aumento do preço 

dos alimentos, elas [as mães] podiam recorrer ao socorro público na esperança de mais tarde 

recuperar o filho. Nesses casos, o abandono resultava da miséria e indigência e não da 

condenação moral aos amores ilícitos‟‟.
4
 Evidenciamos nesta citação o aumento do preço dos 

gêneros alimentícios de base enquanto uma determinante para o abandono de crianças já nos 

primeiros séculos de nossa História. Constatada essa hipótese, acreditamos que „„para as 

mulheres pobres das cidades e vilas brasileiras, enjeitar o filho consistia, na maioria das 

vezes, numa forma de protegê-lo‟‟ das desigualdades socioeconômicas existentes há muito na 

História do Brasil. (VENÂNCIO in DEL PRIORI, 1997, p.217). 

Um elemento característico nos textos acima elucidados diz respeito à aparente 

carência de estudos sobre a infância da região norte-nordeste, o que resulta diversas vezes em 

equívocos interpretativos acerca das especificidades que a pesquisa histórica pode desvendar. 

Um dos pretextos para tal escassez pode ser facilmente entendido a partir dos limitados 

incentivos ao estudo da História da infância fora do eixo sul-sudeste, repercutindo na ausência 

de centros de estudos e pesquisas em torno deste objeto investigativo. 

Por outro lado, a historiografia da infância da região sudeste ganhou mais impulso 

depois da criação, nos anos 90, do Núcleo de Estudos Avançados em História Social da 

Infância, localizado no Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa em História da Educação 

(CDAPH), da Universidade São Francisco, em São Paulo. A partir daí, os resultados das 

exaustivas análises históricas foram publicadas em forma de coletâneas organizadas por 

FREITAS (1997). No intuito de registrar e discutir as representações históricas da infância 

brasileira desde a colonização, o autor publica artigos onde se destacam as crianças 

abandonadas na roda dos expostos desde o período colonial ao republicano e a utópica 

melhoria na condição de vida dos menores sem assistência da década de 1930. Além de 

abordar outras temáticas de importância ímpar, FREITAS (1997) abre abundantes 

possibilidades quanto às fontes e métodos de análise histórica quando publica um estudo 

sobre a infância do século XIX com base em memórias e livros de viagem. 

Posteriormente, outra coleção também fruto do Núcleo de Estudos Avançados em 

História Social da Infância, organizada por FREITAS E KUHLMANN JR (2002), reuniu 

artigos escritos por autores de diversos países no intuito de trazer o tema infância para o 

                                                           
4
 O autor ainda destaca a condenação moral enquanto um fator determinante para as práticas de abandono de 

crianças no período colonial e imperial uma vez que, aos olhos daquelas sociedades, era imoral a uma mulher 
criar um filho ilegítimo, ou seja, concebido fora do casamento. 
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campo das ciências, questionando há quanto tempo a criança se faz presente nas teorias e 

pesquisas acadêmicas. Nesta publicação existiu uma preocupação dos organizadores em 

discutir a infância enquanto uma categoria polissêmica de análise, uma vez que a expressão 

pode referir-se tanto „„às crianças dos setores dominantes, quando se atribui a esses setores 

primazia dos sentimentos e das práticas que caracterizam este conceito ou representação, 

quanto às crianças pobres, objeto das políticas sociais‟‟. (FREITAS E KUHLMANN JR, 

2002, p.8) 

A partir do exposto fica evidente que a historiografia da infância brasileira 

direcionou seu olhar durante toda a década de 90 à infância das regiões sul-sudeste, refletindo 

em imprecisas imagens acerca das especificidades da infância nas distintas regiões brasileiras. 

Sendo assim, a lacuna existente na História da infância na Bahia passou a ser preenchida a 

partir da virada para o século XXI. Antes disso algumas pesquisas sobre a Bahia, que datam 

de meados da década de 90 (LEITE, 1996; FRAGA Fº, 1996; FERREIRA Fº, 2003), já 

apontavam indícios que seriam imprescindíveis para as futuras investigações dedicadas às 

crianças abandonadas da Bahia. 

 

 

1.4 – A História da infância abandonada na Bahia. 

 

 

Ao retratar o cotidiano e a visão de mundo dos mendigos, menores abandonados e 

vadios da Bahia, FRAGA FILHO (1996) descreve a analisa o drama da pobreza no século 

XIX, visando desvendar as estratégias de sobrevivência e resistência desses grupos 

marginalizados pela sociedade. Ao fazer uso de relatórios do poder público, jornais e alguns 

mapas, o autor apresenta a difícil realidade desses grupos sociais que haviam cruzado o limite 

da pobreza, transformando-se em verdadeiros miseráveis. Dentre estes, FRAGA FILHO 

(1996) depara-se com muitas famílias empobrecidas no decorrer das crises que marcaram a 

vida econômica da Bahia de meados do século XIX, algumas delas provocando fome e morte 

devido à carestia de gêneros alimentícios de base, como a farinha. 

Neste contexto, FRAGA FILHO (1996, p. 28) expõe aqueles que seriam os sinais 

dos dramas familiares, tais como „„as dezenas de recém-nascidos diariamente abandonados 

nas portas das igrejas e dos conventos por pais empobrecidos e sem condições de sustentá-
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los. As autoridades freqüentemente recolhiam cadáveres de crianças e velhos depositados nos 

adros das igrejas‟‟. Segundo o autor, na medida em que a população se dirigia aos centros 

urbanos em expansão o número de menores abandonados aumentava, sendo justificados pela 

conjuntura de crise em voga, onde os pais não se encontravam em condições de criar os 

filhos. 

Neste cenário de miséria e pobreza no século XIX, a sociedade baiana, leia-se a 

elite, propõe reformas urbanas iniciadas em meados da década de 1850 que objetivavam, 

dentre outros, controlar a presença dos grupos sociais que viviam „„desocupados‟‟ pelas ruas 

da cidade, transmitindo aos viajantes e às elites aspectos degradantes de higiene, ordem 

pública e moralidade. Assim sendo, „„já não se podia mais admitir que homens, mulheres e 

crianças vagassem pelas ruas da cidade, ocupassem vias públicas com suas roupas 

esfarrapadas, seus corpos sujos, feridas abertas e sua linguagem recheada de 'palavras 

indecentes'‟‟ (FRAGA FILHO, 1996, p. 59). Com base neste discurso
5
 reformista, o controle 

destes segmentos sociais só poderia ser efetivado a partir da criação de instituições que 

tinham a função de adaptar estes sujeitos à lógica civilizadora. Assim sendo, surgem os 

orfanatos, as escolas e os cursos profissionalizantes como confinadores destes sujeitos 

desviantes da ordem pública. 

A despeito dos resultados levantados por FRAGA FILHO (1996) serem 

conclusivos, bem como o uso de fontes e métodos de análise histórica inquestionáveis, esta 

obra, que se propôs analisar, dentre outros, o cotidiano dos menores abandonados, se limitou 

apenas à discussão dos grupos sociais de Salvador e, no máximo, entendeu-se a discussões 

pontuais sobre estes grupos no Recôncavo baiano, recaindo em afirmações que não se 

baseiam em fontes específicas das múltiplas regiões da Bahia. Portanto, a partir desta 

publicação abriram-se lacunas na historiografia da infância abandonada para além do 

Recôncavo que, ainda hoje, não foram levadas a cabo. 

Modificando o recorte temporal, mas mantendo o projeto higienizador que pairou 

sobre a cidade de Salvador como objeto de investigação, LEITE (1996, p. 11) analisa, a partir 

do discurso dos jornais, a „„campanha de controle e modificação dos hábitos, costumes e 

modos de comportamento dos habitantes das cidades‟‟ implantada pelas elites soteropolitanas 

haja vista sua preocupação diante os hábitos populares, conflitantes com a pretendida 

                                                           
5
 Utilizamos o conceito discurso proposto por Foucault (1970, p. 10), segundo o qual o discurso não é 

simplesmente aquilo que traduz as lutas ou sistemas de dominação, mas é aquilo pelo qual e com o qual se 
luta, é o próprio poder de que os indivíduos procuram se assenhorar. 
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civilização republicana. Neste sentido, os personagens urbanos incompatíveis com o 

progresso almejado pelos reformadores, como os „„vendedores ambulantes ou armados de 

banca, meninos e moleques, crianças órfãs, velhos, doentes, loucos, mendigos e indigentes‟‟ 

passaram a ser alvo de controle e exclusão social a partir da criação de instituições 

assistencialistas, eliminando da visão das elites e dos viajantes elementos anti-civilizadores 

num contexto de civilização da capital baiana. (LEITE, 1996, p. 130) 

Uma vez mais, percebemos a infância abandonada enquanto uma realidade na 

História da Bahia - leia-se, Salvador. Comumente, a historiografia baiana tem relacionado o 

número de crianças abandonadas ao aumento populacional provocado pela urbanização 

nacional, em voga no Brasil desde meados do século XIX. Aliada à urbanização, a crise dos 

gêneros alimentícios foi um fator determinante para o empobrecimento das famílias no mais 

das vezes seduzidas pelas atrações da urbe. E finalmente, as doenças transmissíveis, muito 

comuns na Bahia do século XIX e XX, deixaram centenas de órfãos abandonados nas ruas das 

cidades baianas. Entretanto, todas essas hipóteses foram levantadas a partir de estudos pouco 

aprofundados sobre a infância abandonada e, além disso, direcionaram seu olhar investigativo 

para a capital Salvador, que parece ainda hoje continuar sendo o ponto de referência para as 

interpretações da infância abandonada na Bahia como um todo. 

Ainda inserido neste contexto de modernização da capital baiana direcionamos 

nosso olhar à RODRIGUES (2003), onde a autora analisa as concepções e práticas em relação 

à infância pobre na cidade de Salvador em um período onde se observava, nas principais 

cidades brasileiras, a forte intervenção do Estado e de médicos higienistas no tocante aos 

problemas sociais. Nesta conjuntura estão claramente inseridas as crianças, haja vista que 

seria inconcebível para uma sociedade idealizadora da Belle Époque européia deixar aos olhos 

das elites e viajantes elementos que denotassem o „„atraso‟‟ em um cenário de civilização e 

progresso. 

Ao ocultar esse grupo social em instituições assistencialistas, como escolas e 

orfanatos, as esferas públicas buscaram implantar cursos profissionalizantes que pudessem 

transformar as crianças abandonadas, desordeiras e criminosas em sujeitos úteis à pátria. 

Confrontando o discurso reformista da elite com a realidade daquela conjuntura, 

RODRIGUES (2003) concluiu que o sentimento moderno de infância das primeiras décadas 

republicanas se mostrou extremamente circunscrito, uma vez que as medidas cabíveis à 

orfandade pobre não beneficiaram esse grupo de modo mais abrangente. Uma justificativa 

para tal limitação pode ser entendida a partir dos obstáculos encontrados pelo governo baiano 



13 
 

ao implantar políticas públicas que alcançassem seu devido prestígio em contextos distintos - 

como é caso dos países europeus que, ao realizarem intervenções nos problemas sociais 

locais, estavam diante de processos e conjunturas particulares. 

É perceptível, tendo por base o debate historiográfico exposto, que os estudos 

sobre a infância alcançaram destaque nas pesquisas brasileiras a partir da década de 90, 

influenciadas pelas críticas a ARIÈS (1981), bem como pela necessidade de multiplicação dos 

objetos de análise histórica. Observa-se há muito na historiografia da infância baiana um 

direcionamento investigativo sob a capital do Estado, permanecendo uma lacuna na História 

de Feira de Santana – que ainda durante o Império tornou-se uma província de destaque 

nacional através do processo de urbanização em voga - introduzidas majoritariamente pelo 

desenvolvimento do capitalismo comercial em meados do século XIX (ARAUJO, 1993, p. 

29). 

Neste contexto de urbanização, que atingiu seu apogeu nas primeiras décadas 

republicanas, Feira de Santana presenciou uma infeliz realidade: na medida em que os centros 

urbanos se inchavam, atraindo a população rural aos „„encantos‟‟ da cidade, o número de 

crianças abandonadas aumentou. É na perspectiva de preencher alguns espaços desta lacuna 

historiográfica que aqui caminhamos – ansiosos em ouvir a voz das crianças abandonadas de 

Feira de Santana. 
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CAPÍTULO 2 – “ONDE COME CHICO COME FRANSCISCO?” 

 

 

2.1 –  Por um contexto socioeconômico, político e cultural da República Velha no 

Brasil. 

 

 

A transição do Império para a República trouxe, em seu bojo, impactos profundos 

que seriam sentidos por toda sociedade brasileira. Transformações de ordem política, 

econômica e cultural emanavam do Rio de Janeiro desde o século XVIII, quando se tornou 

sede administrativa do país, no intuito de expurgar do modus vivendi da população as práticas 

rurais e patriarcais características do período colonial (COSTA, 1989). Foi neste contexto de 

aniquilamento da ordem rural que começou a ser processada a urbanização das vilas e 

vilarejos dando origem às cidades brasileiras. 

O processo de urbanização brasileiro, acelerado em função da chegada da corte 

portuguesa em 1808, só pode ser compreendido a partir de uma análise das suas rupturas e 

permanências. Tendo como recorte espacial a cidade do Rio de Janeiro, haja vista sua 

importância enquanto elo entre as regiões nacionais e às outras capitais do mundo a fora, 

ARAÚJO (1993, p. 29) conclui que 

 

 

a independência do país em 1822 não foi [...] um marco político de alteração do 

processo de urbanização, ao contrário das mudanças introduzidas pela expansão 

econômica do capitalismo comercial da segunda metade do século XIX. A partir de 

1870, particularmente, a capital do Império apresenta a primeira fase notável de 

expansão física, principalmente determinada pelas necessidades de reprodução do 

capital, tanto nacional quanto estrangeiro. 

 

 

Mesmo diante dos surtos industriais, frutos dos investimentos estrangeiros e 

nacionais, a “feição colonial vinculada à economia agrário-exportadora” (ARAÚJO, 1993, 

p. 29) é um traço que permanece enquanto característica da sociedade brasileira até a 

proclamação da República, em 1889. Atuando enquanto um divisor de águas, este novo 
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período político buscou promover inúmeras transformações de substrato positivista
6
 que, 

influenciando diretamente na estruturação física e funcional do espaço urbano das cidades e 

controlando ideológica e disciplinarmente a população, visariam “civilizar” e trazer à tona o 

“progresso” tão característico dos grandes centros urbanos internacionais. 

O intenso desenvolvimento das cidades brasileiras do período republicano deixou 

marcas que devem ser lembradas a fim de elucidar algumas futuras hipóteses. Nos principais 

centros urbanos verificou-se um aumento desenfreado da população: Rio de Janeiro, com 

mais de 522 mil habitantes, São Paulo e Salvador com pouco mais de 200 mil. Em menos de 

duas décadas após a proclamação da República, a capital federal já contava com mais de 800 

mil e em 1920 já somava mais de um milhão de habitantes. (ARAÚJO, 1993, pp. 30-1). 

Segundo a historiografia que cita as alterações demográficas na República (SEVCENCO, 

1983; ARAÚJO, 1993; POPPINO, 1968; OLIVEIRA, 2000; LEITE, 1996; COHN, in MOTA 

(org.), 2001) podemos relacionar estes fatos à imigração de europeus em procura de melhores 

oportunidades no crescente mercado nacional, além das migrações dentro do próprio Brasil, 

fomentadas pelo abandono das incertas zonas rurais em crise
7
 em busca das esperanças de 

trabalho nos centros urbanos em franca expansão. 

A despeito das expectativas da população citadina no tocante à inserção no 

mercado de trabalho, a realidade observada nas principais cidades do Brasil da Primeira 

República foi outra: problemas econômicos, devido à incapacidade de absorção da força de 

trabalho em sua totalidade pelos setores secundários e terciários e, conseqüentemente, o 

agravamento dos problemas sociais, uma vez que a miséria e a pobreza da maioria da 

população contrastavam com a opulência das elites locais. 

Dificuldades de ordem econômica e social eram familiares à população citadina 

brasileira desde o Império. FRAGA FILHO (1996), em seu estudo sobre o cotidiano e visão 

de mundo dos mendigos, menores abandonados e vadios da Bahia do século XIX, descreve os 

períodos de crise, principalmente a carestia dos alimentos de base, e as epidemias como 

fatores de empobrecimento da população baiana. (REIS & DELFIM, 1996). Em conseqüência 

desses fatores, o autor destaca a existência de 

                                                           
6
 O positivismo implantado pela burguesia republicana buscava o progresso da sociedade a partir do 

rompimento com alguns valores característicos do regime imperial, tais como o idealismo e o tradicionalismo 
na organização social. Sabemos que o positivismo pouco contribuiu para os progressos almejados, uma vez que 
as oligarquias cafeeiras conservavam as características tradicionais de poder local, e a população não se 
identificava com as propostas encampadas pelos intelectuais.  
7
 Podemos levar em consideração que tais crises do campo foram motivadas, dentre outros, pela abolição da 

escravidão em 1888, que liberou um contingente imenso de força de trabalho para as cidades em expansão. 
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dezenas de recém-nascidos diariamente abandonados nas portas das igrejas e dos 

conventos por pais empobrecidos e sem condições de sustentá-los. As autoridades 

freqüentemente recolhiam cadáveres de crianças e velhos depositados nos adros das 

igrejas por pessoas sem recursos para promoverem ao menos um funeral 

minimamente digno aos seus mortos (FRAGA FILHO, 1996, p.28). 

 

 

Ainda discutindo os reflexos da pobreza no cotidiano da população carente baiana 

FERREIRA FILHO (2003, p. 120) afirma que 

 

 

[...] a abolição da escravatura e o advento da República poucas mudanças trouxeram 

para a vida das mulheres pobres até a década de 1940 [...] A divisão do trabalho 

ainda excluí, no ano de 1920, 83,90% das mulheres no mercado formal de trabalho, 

espermendo-as, nos dados estatísticos, nas profissões domésticas ou mal-definidas, 

como nas não declaradas ou sem profissão. 

 

 

Segundo o autor, eram as mulheres filhas da escravidão, forras e ex-escravas 

quem assumiam a criação dos filhos uma vez que a presença paterna nos lares populares não 

era uma constante. Assumindo, portanto, o controle financeiro da família, a luta pela 

sobrevivência num contexto de sucessivas crises nacionais tornava-se prioridade para as 

mulheres chefes de lares baianos empobrecidos. As conclusões obtidas por FERREIRA Fº 

(2003) são reflexos da dissertação de mestrado da historiadora SOARES (1994) na medida em 

que ao discutir o cotidiano da mulher negra na Bahia do século XIX, a autora aborda os 

mecanismos de sobrevivência desse grupo social, chefes de famílias ou não, inseridas ou não 

na escravidão, em conjunturas diversas, como as crises econômicas. Segundo a autora, além 

de lutar contra a miséria e a fome, as mulheres negras baianas ainda tinham que contornar os 

limites aos papeis sociais impostos pela escravidão. 

Assim sendo, constatamos que a população brasileira da Primeira República não 

inserida formalmente no mercado de trabalho, ou aqueles que conseguiam seu sustento 

exercendo ocupações pouco definidas e mal remuneradas, vivia imersa em assombrosas crises 

de ordem financeira. Por outro lado, a elite reforçava o discurso e a disciplina normatizadora 

dos médicos higienistas, desenvolvendo métodos que os adaptassem às novas exigências de 

urbanização e comportamento importados da Belle Epoque parisiense. 
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2.2 – A Feira da República brasileira: urbanização, demografia e “ordem” para o 

progresso. 

 

 

A Feira de Santana da transição do Império para a República possui características 

que a distanciam daquelas comuns aos grandes centros urbanos tais como o Rio de Janeiro, 

São Paulo ou Salvador. Levando-se em consideração a falta de segurança nas informações dos 

censos realizados antes de 1920, POPPINO (1968) afirma que em 1900 a população feirense 

atingiu a marca de 63 mil habitantes. Duas décadas mais tarde o censo nacional aponta uma 

população de 77.600 habitantes dos quais, provavelmente, menos de 10% se encontravam na 

cidade. Ainda segundo este autor brasilianista, pioneiro nos estudos sobre Feira de Santana, 

foi somente após 1920 que as tendências para a urbanização foram percebidas neste espaço. 

(POPPINO, 1968, p. 247). 

No gráfico abaixo podemos comparar as alterações demográficas entre o Rio de 

Janeiro, sede administrativa do Brasil e o mais importante centro econômico nacional, e Feira 

de Santana, importante centro econômico no interior da Bahia, no período que se estende de 

1900 a 1920. Em duas décadas, o crescimento populacional da capital federal foi de 44.66% 

enquanto Feira de Santana teve seu aumento equivalente a 23,17%. Estes valores, muito 

significativos apesar da desproporção no tocante ao contingente populacional destas cidades, 

nos levam a crer que Feira de Santana crescia percentualmente tanto quanto o Rio de Janeiro. 
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Gráfico 1 – Comparativo entre o crescimento da população do Rio de Janeiro e Feira de 

Santana nos anos de 1900 e 1920.  

 

 

Figura 1: Fonte da autora. Dados aqui exibidos foram extraídos de ARAÚJO (1993) e POPPINO (1968). 

 

 

Os progressivos aumentos populacionais aliados ao prestígio econômico e político no cenário 

baiano habilitam Feira de Santana a intensificar seu projeto urbanizador inserido em um 

contexto nacional de modernização que teve no Rio de Janeiro seu epicentro. 

Assim sendo, OLIVEIRA (2000) buscou compreender como a sociedade feirense 

enfrentou as transformações ocorridas neste contexto de promoção da “civilização” brasileira. 

Partindo da análise dos discursos do jornal Folha do Norte, veículo de comunicação das elites 

– uma vez que a maioria da população era iletrada – o autor analisa as pretensões 

modernizadoras da sociedade feirense. De tal modo, 

 

 

a nova cidade, em considerável desenvolvimento urbano, já não podia permitir que 

determinadas práticas continuassem em voga pelas suas ruas. Neste contexto o 

código de posturas aparece como objetivo de disciplinar os comportamentos 

públicos e procura formas de ordenar o espaço da urbe. As mudanças passam a ser 

uma reclamação constante por parte da elite feirense através de seus jornais. Novos 

hábitos, posturas e reformas urbanas são pedidas através de meios de comunicação. 

É importante destacar que essas eram tidas como condição prévia para a cidade 

alcançar as luzes do progresso e se igualar a outras cidades importantes do país 
(OLIVEIRA, 2000, pp. 40-1). 
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A elite de feirense procurou, nessas condições, disciplinar os costumes da 

população; educar, no amplo sentido que esta palavra pode assumir; bem como apagar uma 

memória que trouxesse à tona lembranças de hábitos do passado, superar a visão patriarcal 

característica do período colonial; moralizar os costumes, higienizar as ruas e dela eliminar 

todos os elementos que, aos olhos das elites locais ou viajantes, denotassem aspectos de 

pobreza e miséria. Além dessas, as feiras semanais, símbolos econômicos e sócio-culturais 

que deram nome à cidade, foram alvos certeiros de tais políticas, uma vez que na lógica do 

discurso higienista, havia indícios da proliferação de doenças que vinham das mais diversas 

regiões da Bahia e do Brasil durante a realização das mesmas. 

Sendo assim, os projetos modernizadores estiveram voltados na maioria das vezes 

para a população pobre, uma vez que a realidade desses contratava paradoxalmente com as 

pretensões civilizadoras do governo e das elites. LEITE (1996, p. 11) ao afirmar que o projeto 

modernizador de Salvador no período que compreende 1912 a 1916 dividia-se em “ações 

simultâneas em três planos” sendo elas “o do espaço público, o do espaço privado e o modo 

de vida”, concluiu que 

 

 

nos principais espaços da cidade, circulavam personagens urbanos incompatíveis 

com o progresso e civilização. Vendedores ambulantes ou armados de banca, 

meninos e moleques, crianças órfãs, velhos, doentes, loucos, mendigos e indigentes 

enchem as ruas de Salvador. LEITE (1996, p. 130). 

 

 

Esse mesmo controle higienizador foi praticado com as crianças abandonadas de 

Feira de Santana, objeto de estudo desta pesquisa, uma vez que se tornava imprescindível o 

controle destes sujeitos, seja com a sua exclusão, seja com a criação de casas assistencialistas 

que acolhessem essas almas, filhas da pobreza
8
. 

 

 

                                                           
8
 AMADO (2000) retrata, através da literatura, o cotidiano de um grupo de crianças abandonadas na cidade de 

Salvador na década de 1930. Ao fazer uso de notícias de jornais da época nas páginas iniciais da obra, o autor 
evidencia uma realidade comum na capital soteropolitana do período. Além disso, demonstra o interesse do 
governo baiano em ocultar esses sujeitos das ruas da cidade, instalando-os em orfanatos e profissionalizando 
essas crianças a fim de “aproveitá-las” segundo os interesses das elites daquele contexto.  
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2.3 – Carestia de vida em Feira de Santana: oscilação dos preços dos gêneros 

alimentícios. 

 

 

Feira de Santana viveu períodos de crises financeiras que atingiram de modo 

arrasador, assim como em outras regiões do país, a população menos incorporada ao mercado 

de trabalho formal. A despeito das doenças que solaparam o município em meados do século 

XIX e XX como a cólera morbus, febre amarela, malária e até indícios da peste bubônica, ou 

aquelas sexualmente transmissíveis como a sífilis (SILVA, 2000); que provocaram uma crise 

financeira na população do município atingido, talvez uma das maiores crises econômicas 

vividas pela população de Feira de Santana tenha sido motivada pelos “muitos anos em que 

não vieram as trovoadas de verão, dez vezes nesse espaço de noventa anos (1860-1950), onde 

o município passou mais de doze meses consecutivos sem chuvas.” (POPPINO, 1968, p. 187). 

Localizada no polígono das secas e, portanto, sujeita a sua influência, Feira de 

Santana foi severamente vitimada nos anos de 1904-05, 1912-13, 1918-19, 1930-35 e 1941-

42. (POPPINO, 1968, p. 187). Durante estes anos a fome só não se alastrou por todas as 

classes sociais devido à importação de alimentos e remédios que vinham de todas as partes do 

país. Uma vez que os alimentos eram disponibilizados para a compra dos mais abastados ou 

daqueles que possuíam trabalho formal e/ou regularmente remunerado, logo se fazia sentir 

“no bolso” o exorbitante valor atribuído aos gêneros alimentícios. Sentindo que até mesmo as 

elites se faziam ouvir quando o assunto era o elevado preço dos alimentos de base, o Jornal 

Folha do Norte publica as seguintes notícias em 1912 e 1913, anos de fortes secas em Feira 

de Santana: 

 

 

Os generos de primeira necessidade, mesmo os de nossa produção, estão dia-a-dia 

encarecendo de maneira assustadora. [...] 

Na nossa secção comercial os leitores julgarão da veracidade desta notícia, 

observando os preços que estão gosando os artigos de prompto consumo. (Folha do 

Norte, publicado em 29/03/1913 sob o título "Carestia de vida"). 

 

 

E ainda: 
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Sem fallar em outros artigos, dos generos destinados á alimentação pública, que têm 

subido consideradamente de preço, vamos, hoje, referir-nos ao assucar, esse artigo 

de primeira necessidade que tanto entra na casa do rico como do pobre [...] (grifo 

meu). 

De 360 reis,que já era preço regular, passou a 400; deste, 400, logo na semana 

imediata, passou a 440, dahi, gradativamente a 500, 560, 600 e 640 e por ultimo 700 

reis e já se falla em 800 na próxima semana. (Folha do Norte, publicado em 

27/04/1912, sob o título "O assucar"). 

 

 

Tais notas foram constantes nestes anos de seca, resultando em uma forte recessão 

na economia feirense. Levando-se em consideração que Feira de Santana produzia dentro de 

seus limites geográficos gêneros alimentícios consumidos pela sua população, dentre esses o 

feijão e a farinha, foram estes talvez os gêneros que mais encareceram durante o período aqui 

em questão. Quanto ao açúcar, alvo da taxação de impostos sobre a sua importação, encareceu 

de tal forma que o governo federal cancelou os impostos sobre este produto, bem como da 

carne charque - em grande parte importada do sul do país. 

Na primeira notícia anteriormente citada há um dado que merece um olhar mais 

atencioso: os consumidores que desejassem acompanhar a alta no preço dos gêneros 

alimentícios podem avaliar suas oscilações a partir da observação das tabelas comerciais 

presentes semanalmente no jornal. Devido ao ótimo estado de preservação da documentação 

aqui utilizada, foi possível analisar quantitativamente as tabelas comerciais citadas pelo jornal 

e confeccionar gráficos que objetivam facilitar a compreensão das oscilações dos gêneros 

alimentícios de base. 

Sendo assim, o gráfico que a seguir ilustra este trabalho possui uma cotação 

taxada em réis
9
 e o período de análise percentual acerca da oscilação dos preços compreende 

os meses de janeiro de 1912 a março de 1913. Os valores mensais (simbolizados com as 

iniciais dos nomes dos meses) foram extraídos com base em uma média mensal dos preços 

desses alimentos – já que este jornal, como se sabe, era publicado semanalmente. 

 

                                                           
9
 Esta era a moeda em circulação no período que compreende nossa análise. 
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Gráfico 2 – Oscilação dos preços dos gêneros alimentícios de base em Feira de 

Santana – 1912 a 1913. 

 

Figura 2: Fonte da autora: dados extraídos do Jornal Folha do Norte: 1912-1913. Disponíveis no CENEF – 

Centro de Estudos Feirenses- Museu Casa do Sertão. 

 

 

A partir de análises estatísticas e com base na observação das oscilações para mais 

e para menos nos preços dos gêneros alimentícios mais consumidos e reclamados a partir das 

publicações no semanal Folha do Norte, concluímos: 

 Oscilação no preço do charque. Após queda e estabilização do preço, aumento 

de 60% em quatro meses. 

 Oscilação no preço do açúcar. Após aumento de quase 35% em dois meses 

iniciais de 1912, estabilização seguida de queda nos preços, e novo aumento superior a 29%. 

 Oscilação no preço do feijão. Após variações mensais para mais e para menos 

no valor deste item, aumento superior a 54% nos três primeiros meses do ano de 1913. 

 Oscilação no preço da farinha. Aumento superior a 18% nos três primeiros 

meses de 1912, seguido de estabilização e queda de 25% em meados de 1912. Na transição 

para o ano de 1913 houve um aumento de 55% em apenas dois meses. 

 Oscilação no preço do café. Aumento de 20% nos dois meses iniciais de 1912 
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seguido de estabilização até o final do ano. Neste momento há uma queda de 20% e novo 

aumento, em um mês, de 12,5%. 

As oscilações dos valores atribuídos aos alimentos refletem diretamente no padrão 

de vida da população mais carente, uma vez que o projeto urbanizador em voga em Feira de 

Santana e no país como um todo não consegue dar conta de empregar formalmente grande 

parte da força de trabalho que abandona as zonas rurais com destino às cidades em expansão. 

Estes trabalhadores, por sua vez, quando realizam qualquer tipo de serviço temporário ainda 

são mal remunerados e, conseqüentemente, dependem da sorte a fim de ter condições 

mínimas de sobrevivência para si e para aqueles que dele (a) dependem. Durante os anos que 

se seguiram às secas da década de 1910 a carestia de vida tomou conta da sociedade feirense. 

Entretanto, a seca não foi o único fator de empobrecimento que se fez presente na 

Feira de Santana do período que compreende 1910 a 1930. Uma crise financeira no cenário 

nacional datada do início dos anos 20 (FERREIRA & PINTO in (org.) FERREIRA & 

DELGADO (2003); COHN In (org.) MOTA, 2001) determinada pela queda do câmbio
10

, será 

o fator propulsor da ruína de diversas empresas em todo território nacional. A desvalorização 

da moeda nacional frente ao cenário internacional foi em grande parte motivada pelas 

políticas desenfreadas de empréstimos, das emissões de moeda em larga escala e da taxação 

exorbitante dos impostos sobre os produtos comercializados no Brasil. O Rio de Janeiro, 

capital e elo entre as regiões nacionais e outras capitais do mundo, seria a priori o estado mais 

castigado pelos efeitos da crise. É evidente que os seus reflexos pouco tardariam a chegar a 

Feira de Santana. A elite, tendo no jornal Folha do Norte seu porta-voz, passou a criticar 

insistentemente o modo de fazer política dos representantes brasileiros na medida em que 

todas as classes arcaram com as conseqüências da crise econômica da década de 1920. 

Vejamos a seguir uma nota publicada em 1923 sobre a temática aqui em discussão: 

 

 

[...] comprehende-se facilmente o reflexo pernicioso dessa degradação da nossa 

moeda sobre a economia nacional, fazendo-se sentir principalmente sobre as 

condições de vida das classes media pobre. Andam-se a procurar, 

inconscientemente, soluções teóricas para a carestia de vida, com planos fantasistas 

                                                           
10

 A queda do cambio nacional pode ser entendida enquanto uma manipulação de desvalorização das taxas 
cambiais a fim de beneficiar os setores exportadores quando da queda das exportações. Desta forma tais 
grupos, apesar de receberem quantidades menores de moeda estrangeira, eram compensados ao realizar as 
trocas pelas moedas nacionais. Neste sentido, os produtos importados passaram a custar mais, refletindo 
diretamente no consumo da população nacional. 
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de feiras e bolsas (sic) de mercadorias ... (Folha do Norte, publicado em 07/04/1923 

sob o título de “A queda do cambio”). 

 

 

Em decorrência dessa crise financeira vivenciada pela sociedade feirense, apenas 

uma década após a seca devastadora dos anos de 1912-3, ter-se-á nova inflação sobre os 

preços dos alimentos de base. A crise da década anterior atingiu de maneira avassaladora a 

classe pobre, mal-remunerada e trabalhadores informais. As elites e os trabalhadores formais 

conseguiram, não sem dificuldade, contornar aquela realidade. Contudo, a segunda crise trará 

conseqüências atrozes para ambos os lados – logicamente muito mais prejudiciais para 

aqueles que já contavam com a sorte cotidianamente. 

O aumento dos preços se fez sentir, principalmente, naquele que é o alimento base 

de todas as famílias brasileiras. A sociedade feirense reclama “contra o preço, realmente 

absurdo, por que se está vendendo o pão nesta cidade” (Folha do Norte, 08/11/1924 sob o 

título de “A carestia do pão”) determinado pela importação da farinha de trigo, matéria prima 

das massas em geral. A fim de ilustrar a profundidade dessa crise para a população feirense 

vamos observar os gráficos a seguir que comparam os preços dos dois principais gêneros 

alimentícios de base durante a primeira carestia de vida em Feira de Santana, na década de 

1913, e a segunda carestia da década de 1924. 
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Gráfico 3 – Oscilação no preço do feijão e da farinha durante as crises econômicas de 

1913 e 1924. 

 

 

 

Figura 3: Fonte da autora: dados extraídos da tabela “Commercio” no Jornal Folha do Norte. 

 

 

Os preços atribuídos aos dois produtos em destaque no gráfico acima foram 

taxados entre os meses de janeiro a março dos respectivos anos. No período que compreende 

as décadas de 1913 a 1924 o feijão teve um extraordinário aumento de 300% atingindo até 

meados de 1924 o valor de 20.000 réis. O “alimento básico do povo de Feira de Santana” 

(POPPINO, 1968 p. 176)   também não passou despercebido frente à inflação dos alimentos 

de base. A farinha em pouco mais de uma década teve seu valor aumentado em 150%, 

chegando a atingir o valor de 7.000 réis. 

Tal conjuntura chegou a um limite insustentável até para os funcionários públicos 

de Feira de Santana. Ter trabalho “bem remunerado” e formal já não dava garantias de lutar 

de igual para igual com a inflação que solapava o município. Depois de muitas exigências por 

parte dos trabalhadores o Conselho Municipal determinou, durante cessão ordinária no ano de 

1925, que 
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ficam augmentados os vencimentos dos funcionários do município, na seguinte 

proporção: a) quinze por cento para os que perceberem de duzentos mil réis a mais, 

por mez; b) vinte por cento para os que perceberem de cem mil reis a menos de 

duzentos mil reis; c) vinte e cinco por cento para os que perceberem menos de cem 

mil reis. [...] Esse augmento será a título de gratificação, emquanto perdurar a crise 

actual de gêneros de primeira necessidade. (Grifo nosso. APFS - Ata da 11ª cessão 

ordinária da 2ª reunião periódica do Conselho Municipal da Feira de Santana. 02 de 

junho de 1925. p. 3). 

 

 

Tal reajuste determinado pelos conselheiros municipais provavelmente não foi 

desfeito nos meses subseqüentes à sua promulgação. Tampouco nos anos posteriores, uma vez 

que a crise continuou assolando a população feirense em geral, principalmente no tocante à 

alimentação. Pudemos verificar, a partir de leituras das atas das cessões municipais de 1928, 

que os salários pagos aos trabalhadores formais daquele período mal supriam as necessidades 

básicas diárias de um indivíduo, que pensar de uma família. Foi nesta conjuntura que o 

carcereiro da cadeia de Feira de Santana pediu “um augmento de seus vencimentos, allegando 

que o actual é muito pequeno e com a actual carestia de vida não se pode manter (...)”(APFS 

- Ata da 5ª cessão ordinária da 2ª reunião periódica do Conselho Municipal da Feira de 

Santana. 15 de maio de 1928. p. 2). Em resposta relativamente rápida, visto que o pedido foi 

atendido em exatos sete dias, o conselho determina que os vencimentos do funcionário fiquem 

“augmentado(s) de quinhentos e quarenta mil reis anuais para ceticentos e vinte mil reis”. 

(Grifo nosso. APFS - Ata da 6ª cessão ordinária da 2ª reunião periódica do Conselho 

Municipal da Feira de Santana. 22 de maio de 1928. p. 1). 

A relativa rapidez em reajustar o salário do carcereiro pode ser entendida, se lida 

nas entrelinhas, enquanto um sinal dado pelas autoridades no sentido de corroborar com o 

funcionário sobre os efeitos que a crise financeira vinha proporcionando a toda população, 

sem distinção. Além disso, acreditamos que a ligeireza dos conselheiros em elevar os 

vencimentos do carcereiro possa estar intimamente relacionada com a questão social – uma 

vez que o funcionário em questão convivia habitualmente com os sujeitos “desviantes” da 

ordem imposta pelas elites no processo de urbanização aqui em discussão. 

Um elemento presente no trecho da documentação anteriormente aludida não deve 

ser desprezado das nossas apreciações. Segundo consta na ata municipal analisada os 

vencimentos do funcionário são aumentados de quinhentos e quarenta reis anuais para 

setecentos e vinte mil reis. Fazendo a divisão deste valor pelos doze meses do ano, o 

carcereiro totalizava antes do aumento um salário de 45 mil réis mensais. Com o reajuste de 
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33.33% o valor atingiu a casa dos 60 mil reis mensais – o que, provavelmente, seria 

insuficiente diante os valores exorbitantes taxados aos gêneros básicos da alimentação 

humana. 

A carestia de vida em Feira de Santana foi uma severa realidade que desconheceu 

classe social. A população desprovida de recursos financeiros agia recorrendo a meios 

extremos no intuito de assegurar a sobrevivência do grupo familiar. Neste contexto de miséria 

das classes feirenses menos favorecidas economicamente, um grupo de sujeitos históricos 

merece o olhar atencioso da historiografia: as crianças, filhos e filhas da pobreza, 

abandonados a toda sorte pelas suas famílias contrastavam conflituosamente com os desígnios 

da “civilização” e progresso em voga na Feira de Santana da Primeira República. 
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CAPÍTULO 3 – “CREANCINHAS SEM PAES, SEM PÃO E SEM TECTO”
11

: A 

INFÂNCIA POBRE E ABANDONADA DE FEIRA DE SANTANA. 

 

 

3.1 – A infância abandonada nas páginas do Folha do Norte. 

 

 

Publicações referentes à infância abandonada feirense não foram pouco comuns 

nas páginas do Folha do Norte no período que se estende de 1910 a 1930. Levando-se em 

consideração a limitada estrutura física do folhetim deste período – que continha apenas 

quatro páginas – bem como a sabida concorrência por lugares de destaque entre as notícias 

concernentes à coluna social e política - evidenciou-se o tema “infância abandonada” como 

destaque de primeira página em muitos exemplares deste semanal.
12

 E mesmo quando não 

lhes atribuíssem um realce frente às demais notícias, as crianças abandonadas fizeram-se 

presentes nos mais variados espaços deste periódico, chamando a atenção dos seus leitores. 

Tendo no Jornal Folha do Norte uma fonte histórica de valor inestimável, nos 

questionamos acerca da freqüência com que possivelmente eram realizadas as práticas de 

abandono de crianças pelas famílias feirenses para que estes fenômenos tivessem lugar cativo 

neste meio de comunicação voltado para a elite local. Inseridas num contexto de urbanização 

nacional, a elite feirense deveria estar preocupada com uma realidade que saltava aos olhos: 

bebês abandonados nas ruas, escadarias e praças da cidade contribuíam, segundo o discurso 

modernizador que pairava em Feira de Santana há alguns anos, para o “atraso” da cidade. 

Poucos estudos locais foram realizados na tentativa de elucidar como essa 

infância teria sido incorporada ao discurso de modernização da elite feirense. Dentre estes, 

podemos destacar o trabalho de NASCIMENTO (2004), onde a autora analisa a normatização 

e disciplinarização imposta às meninas órfãs abandonadas do Asilo Nossa Senhora de 

Lourdes (ANSL), numa conjuntura de construção da representação cristã feminina feirense. 

Deixamos em aberto esta possibilidade de pesquisa muito relevante para a História de Feira 

                                                           
11

 Folha do Norte, publicado em 23/05/1914 sob o título “Em prol das orphanzinhas: Apello aos corações bem 
formados”, p.1. 

12
 Em sua dissertação de mestrado, OLIVEIRA (2000) dedica um capítulo à análise do jornal Folha do Norte 

como veículo de informação e propagador de discursos modernizadores na Feira de Santana do século XX.  
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de Santana, ressaltando a escassez de trabalhos disponíveis tendo a infância abandonada como 

tema de estudo.      

Nosso objetivo neste momento é buscar preencher outra lacuna na historiografia 

local: percebendo que as crianças abandonadas são uma realidade freqüente na sociedade 

feirense, desejamos entender que prováveis motivos levaram as famílias feirenses a abrirem 

mão de seus filhos (as). Em outras palavras, por que as crianças de Feira de Santana foram 

abandonadas no período que compreende os anos de 1910 e 1930? Antes de buscar elucidar as 

motivações dos abandonos, demonstraremos este fenômeno enquanto uma realidade pujante 

na sociedade feirense do período em questão. Para tal, utilizaremos as publicações do Jornal 

Folha do Norte e os relatórios anuais do ANSL. 

 

 

3.2 – O abandono dos pequeninos no Folha do Norte. 

 

 

“Ás 7 horas da noite de quarta-feira ultima, na residencia do sr. Possidonio 

Azevedo, á Rua Cons. Franco, foi encontrada, atraz da porta de entrada, uma 

creança, de 3 a 5 dias de nascida, do sexo masculino. A família do sr. Possidonio 

está criando o engeitadinho.” (Folha do Norte, publicado em 27/04/1912 sob o 

título “creança engeitada”).  
 

 

Constatamos no capítulo anterior que as crises econômicas da década de 10 e 20 

foram impactantes às classes sociais em geral, sem distinção. Os (as) trabalhadores (as) 

formais e informais que ocupavam a Feira de Santana em urbanização se viam diante da 

carestia de alimentos e de dificuldades financeiras que ameaçavam a permanência do grupo 

familiar unido, no mais das vezes desprovidos da figura paterna
13

. 

A notícia em destaque acima foi publicada em 1912, ano em que Feira de 

Santana foi acometida por uma seca devastadora (POPPINO, 1968). Podemos analisar tal 

notícia partindo de alguns pressupostos importantes e que legitimariam a possível relação 

existente entre a pobreza da população e o abandono de crianças. 

                                                           
13

 Neste trabalho corroboramos com FERREIRA FILHO (2003) no sentido de atribuir o comando das famílias 
mais carentes, em geral, às mulheres. 
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 Inicialmente, podemos identificar a modalidade do abandono noticiado. 

Segundo VENÂNCIO (in DEL PRIORI, 1997), os abandonos de crianças poderiam ser 

agrupados em duas categorias: os civilizados e os selvagens.
14

. A partir desses conceitos e 

de suas respectivas definições, identificamos o abandono acima aludido enquanto 

“civilizado” pelos seguintes motivos: o bebê, não por coincidência, num contexto de crise 

econômica que solapava as famílias mais carentes, foi abandonado à porta do domicílio de 

uma pessoa conhecida da elite – o que provavelmente demonstra um interesse de quem 

abandonou a criança em preservar sua integridade física e garantir-lhe uma vida digna. Um 

elemento presente na notícia aqui em análise que revela certo endinheiramento dos Azevedo 

concerne à rua onde a família residia: Conselheiro Franco era, ainda neste período, um 

importante logradouro na cidade de Feira de Santana. 

A mesma sorte não teve outro um recém nascido que, “ás primeiras horas da 

manhan [...] foi encontrado, no campo General Camara, junto ao Cruzeiro que defronta o 

Hotel Brasil, [...] morto. (Folha do Norte, 10/08/1912 sob o título “Barbaridade: Recem-

nascido encontrado morto ao relento”). Não encontramos notícias publicadas no Folha do 

Norte sobre o andamento das investigações, uma vez que a “a policia tomou as 

providencias legaes” do caso. Impossível, neste evento, identificar a morte da criança como 

conseqüência do abandono ou o abandono como ocultação da morte do bebê. 

Uma publicação datada do ano de 1911 sob o título de “Salvação d‟almas” foi 

destaque da primeira semana do mês de abril daquele ano. O conteúdo da notícia 

impossibilita uma afirmação precisa acerca de sua procedência, podendo ser esta o resultado 

da descrição de um ato presenciado pelo repórter ou mesmo a concepção de abandono 

adotada pelo relator da notícia. Vejamos alguns trechos a fim de esclarecer algumas 

questões: 

 

 

Pela treva, em passos medrosos, refagindo dos transeuntes, evitando os 

olhares, lá vae, cosido com as paredes, um vulto de mulher. Não se lhe vêem 

                                                           
14

 Segundo VENÂNCIO (in DEL PRIORI, 1997) os abandonos “selvagens” eram identificados a partir do grau de 
exposição em que se encontrava a criança, que futuramente poderia colocar sua vida em risco. Como exemplos 
dessa modalidade de abandono existem aquelas onde os bebês são deixados em lixões, praias, ruas, sob 
influência de chuva, frio e etc. Já aqueles denominados como “civilizados” são descritos como preservadores da 
vida dos bebês. Apesar de o abandono ser real, aquele (a) que se desfaz da criança busca proteger sua 
integridade, colocando-a em portas de famílias abastadas ou de casas assistencialistas envoltas em panos, 
dentro de cestos, às vezes com cartas que solicitam a compaixão de quem acolhe o enjeitado.   
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os braços, leva-os sob o chale e o collo, contrastando com a magreza 

miseravel do corpo, mirrado por velhas fomes, consumido por molestias, 

cresce-lhe em alto relevo. [...] O que a mulher conduz é uma creança 

recemnascida que a miseria desamorosa mandou desprezar para não ouvir o 

choro da fome e o vagido do frio, nem se embaraçar com um trambolho 

exigente que reclama, a toda hora, o que a penuria não pode dar. (Grifo meu. 

Folha do Norte, 02/04/1911 sob o título “Salvação d‟Almas”) 

 

 

Tal notícia, se analisada com atenção, pode nos fornecer elementos importantes 

no tocante à relação entre pobreza e abandono de crianças. Primeiramente, atentamo-nos ao 

sujeito que busca desfazer-se do bebê: uma mulher, pobre, doente e, muito provavelmente, 

desempregada. Sustentar um filho nestas condições não foi nada simples para muitas chefes 

de família em Feira de Santana. Forçadas pelos bramidos da miséria as genitoras viam-se 

diante de poucas alternativas: ou viveriam para ver suas crias morrendo sucumbidas pela 

desnutrição ou buscariam forças para sua sobrevivência distante dos filhos – que seriam 

abandonados, paradoxalmente, por um gesto de afeto. 

FRAGA FILHO (1996) apontou o empobrecimento como conseqüência deixada 

pela crise financeira e pelos surtos de doenças na Bahia do século XIX. Segundo o autor, 

“durante muito tempo, as autoridades da província tiveram de enfrentar a questão do 

grande contingente de órfãos” encontrados nas ruas que tiveram seus pais vitimados por 

doenças ou mesmo pela fome. (FRAGA FILHO, 1996, p. 31). Constatamos, a partir das 

fontes analisadas, uma situação muito semelhante na Feira de Santana do século XX, uma 

vez que o número de órfãos e enjeitados
15

 parece crescer à medida que as crises acometem a 

economia feirense.  

 Para além das notícias referentes ao abandono verídico de crianças, constatado 

e confirmado pela sociedade, existiam publicações de cunho literário que tinham a função 

de fazer o leitor refletir sobre determinada temática. Numa coluna denominada “Os contos 

da Folha”, um dos textos em questão abordou o tema abandono de crianças. Vejamos: 

 

 

                                                           
15

 Os dois conceitos aqui identificados, apesar de parecerem semelhantes, guardam diferenças importantes. 
Comumente entende-se por enjeitado um indivíduo que foi abandonado ou rejeitado pelos pais ou protetores. 
Já o órfão, ou órfã, é aquele (a) que perde os pais ou pelo menos de um deles, podendo encontrar-se ou não 
em estado de abandono. 
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[...] A victima correu, e o ladrão, ancioso de saber o que a carteira continha, 

internou-se pelo arvoredo perto, para examinar sem ser visto, e já se dispunha 

a fazel-o, quando uma mulher surgiu bem próximo delle, assustada, a tremer 

de susto. Vendo-lhe o semblante fallou para o ladrão: 

- Não podes me denunciar. Ainda o não abandonei... Estou aqui ainda. 

Numa pequena excavação do terreno, o ladrão divisou um vulto. 

- Canalha! Bramiu elle. Uma creança morta! Mataste-a? 

- Está viva! [...] 

- E querias enterral-o vivo? 

- Não. Queria confial-o a Sorte. Pensei commigo: Quem sabe se o Senhor 

misericordioso o auxiliará! [...] Eu não teho ninguém que se incommode 

commigo. Nem pae, nem mãe, nem irmãs, nem amante. Trabalho sem 

cessar para me manter a mim e a minha mãe. [...]. Além disso, como 

poderia eu crear, doente como sou e avisada pela parteira de que qualquer 

imprudência me custaria a vida?E se eu morresse, quem olharia por minha 

mãe paralytica? (Grifo meu. Folha do Norte, publicado em 26/04/1924 sob 

o título de “O recemnascido”). 

 

 

Este conto reitera as características aqui discutidas pertinentes àqueles que se 

desfazem de seus filhos. A mulher que dialoga com um ladrão não tem ninguém por ela e, 

mesmo possuindo um trabalho, encontra-se impossibilitada de abarcar financeiramente com 

as despesas relativas a mais um indivíduo na família. Vimos no capítulo anterior que 

possuir trabalho formal na década de 20 em Feira de Santana não era garantia alguma de 

estabilidade financeira, uma vez que o Brasil encontrava-se afundado em uma devastadora 

crise econômica. Além do mais, a personagem do conto encontra-se adoentada 

possivelmente em decorrência do parto, já que a parteira lhe aconselha a ser prudente com 

sua saúde.  

Nesse contexto adverso, a personagem da trama possui poucas alternativas: ou 

bem trabalha e ganha o mínimo para prover o sustento do lar ou bem cria seu filho. Neste 

caso, a personagem abre mão da criança em prol da sobrevivência de todos os envolvidos: 

mulher, filho e sua mãe. Ao final da estória o menino não é confiado à sua sorte, uma vez 

que o ladrão o recolhe e leva-o para seu lar para ficar aos cuidados da sua companheira – 

que, segundo o conto, não pode reproduzir e sonha com a maternidade. 

Percebemos, com base nas notas analisadas até então, o abandono de crianças 

como uma realidade presente nas páginas do Folha do Norte e, conseqüentemente, na 

cidade de Feira de Santana.  Entretanto, as publicações no semanal aqui em análise não se 

restringiam apenas aqueles encontrados abandonados nas calçadas ou portas domiciliares. 

Os órfãos enjeitados, ou melhor, as órfãs enjeitadas, foram durante muitos anos notícias 

constantes entre as notas de destaque do periódico aqui em questão. 
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3.3 – As órfãs do Asilo Nossa Senhora de Lourdes. 

 

 

Com o intuito de amparar meninas órfãs que viviam em estado de miséria nas 

ruas e estradas da cidade foi fundado em 1879, pelo Padre Ovídio Alves de São Boaventura, 

um estabelecimento cristão que visou acolher e educar as meninas abandonadas de Feira de 

Santana (NASCIMENTO, 2004). O ANSL era regido por um estatuto próprio (O Estatuto 

do Asilo de Nossa Senhora de Lourdes) que definia, dentre outras, as regras de admissão de 

órfãs abandonadas. Segundo este documento, para ser acolhida e educada uma criança, um 

representante desta deveria apresentar 

 

 

um reqerimento por escripto [...] que provem: (a) morte ou abandono ao 

menos de um dos Paes, e que a orphan é pobre sem meios sufficientes para 

a sua educação, (b) não ter parentes em condições de amaparal-a ou que 

não queiram amparal-a; (c) não ter menos de cinco annos, nem mais de 

doze, salvo o caso de completo abandono pelas ruas, para o que será 

bastante um attestado do parocho. (Grifo meu. Estatuto do Asilo de Nossa 

Senhora de Lourdes, p.4, disponível na biblioteca e arquivo do Colégio 

Padre Ovídio). 

 

 

A partir da análise dos trechos transcritos da documentação, podemos constatar 

que o elemento primordial para a admissão de uma órfã era o seu atestado de pobreza, o que 

corrobora as hipóteses levantadas até agora. Mais uma vez constatamos a pujante relação 

entre pobreza e o abandono de crianças na Feira de Santana do início do século XX.  

Dentre as provas a serem dadas por quem deseja internar uma órfã nesta 

instituição assistencialista cristã, a que se encontra em destaque nos chamou atenção: 

mesmo a criança dispondo de algum parente vivo a união familiar dificilmente seria 

mantida, uma vez que os representantes tinham a opção de não querer amparar a criança. 

Essa alternativa provavelmente seria justificada a partir das dificuldades financeiras em 

arcar com o sustento de mais uma criança numa conjuntura de crise generalizada. 

No entanto, o ANSL esteve por diversas vezes ameaçado de dar continuidade ao 

seu intento devido à carência de recursos financeiros que permitissem conservar o crescido 

número de órfãs que abrigara após sua fundação. Segundo os relatórios do ANSL, após 
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1879 a instituição chegou a acolher 50 meninas desvalidas e, em menos de uma década, foi 

obrigada a reduzir este número para 29, uma vez que somente contava com a verba de 

4:000$000, fornecida pela Assembléia do Estado da Bahia (Relatório do ano de 1898 p. 4-5, 

disponível na biblioteca e arquivo do Colégio Padre Ovídio). Neste contexto, algumas órfãs 

foram adotadas pelos seus protetores (algumas órfãs eram apadrinhadas por protetores, 

pessoas que podiam oferecer mimos como roupas, sapatos e brinquedos), outras devolvidas 

às suas famílias (demonstrando que os laços familiares não eram totalmente rompidos) e 

outras possivelmente transferidas para casas assistencialistas presentes em Salvador, 

restando um número de 22 meninas órfãs no ano de 1898. 

Com base no relatório anual do ano de 1900 constatamos que, a despeito do 

Asilo contar com pequenas doações e subvenções estaduais anuais, as despesas relativas à 

alimentação das internas cresceram „„consideravelmente devido aos altos preços de todos os 

gêneros de primeira necessidade‟‟ (Relatório do ano de 1900 p. 5, disponível na biblioteca 

e arquivo do Colégio Padre Ovídio). Tal fenômeno, aliado à limitada estrutura física do 

Asilo – que não contava com um prédio próprio naquela época – impediram um aumento no 

número total de internas no período. Neste sentido, tem-se a manutenção de uma média 

anual na medida em que só são admitidas novas órfãs se houver saída de alguma interna. 
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Tabela 1: Entrada e saída de órfãs do ANSL na década de 1920
16

. 

 

 

Ano Número de órfãs 

acolhidas pelo ANSL 

Número de órfãs que 

deixaram o ANSL   

Número 

total de órfãs 

internadas 

    

1920 2 2 24 

1921 - - 24 

1922  7 6 25 

1923 6 4 26* 

1924 1 1 26 

1925      -      -    26 

1926 4 4 26 

1927 1 1 26 

1928  1 2 26** 

1929 10 10 26 

    

Total 32 30 25.5*** 
Fonte: da autora. Dados extraídos dos relatórios do ANSL dos anos de 1898 a 1935. Disponíveis na Biblioteca e 
Arquivo do Colégio Padre Ovídio. 
* Valor total identificado não corresponde aos cálculos realizados a partir dos dados disponíveis. Entretanto, 
não podemos afirmar se o equívoco está no valor total, no número de órfãs que deixaram ou foram acolhidas 
pelo ANSL. 
** Valor total identificado não corresponde aos cálculos realizados a partir dos dados disponíveis. 
*** Média geral de órfãs internadas na década de 20. 
   

 

A partir destes dados, evidenciamos uma modalidade distinta de abandono no 

ANSL se o compararmos aos abandonos praticados em algumas capitais que tiveram, por 

exemplo, a Santa Casa de Misericórdia
17

 e sua roda dos expostos: o representante que 

desejasse relegar a criança aos cuidados do ANSL seria alvo de uma inevitável exposição 

social, já que o acolhimento das órfãs dependia, sobretudo, da saída de alguma menina 

internada. Uma vez que as famílias feirenses não contaram com um sistema de acolhimento 

de crianças que resguardasse o (a) praticante do ato de abandonar, possivelmente as casas 

assistencialistas da capital Salvador foram o destino de muitas órfãs nascidas num contexto 

                                                           
16

 Dentre os relatórios do ANSL disponíveis para pesquisa no Colégio Padre Ovídio, datados do período que 
compreende as décadas de 1898 e 1935, os relativos à década de 1901 a 1919 inexistem. Este período foi 
marcado, segundo os relatórios subseqüentes, por fortes crises econômicas na cidade de Feira de Santana, 
bem como na própria instituição, o que possivelmente teria motivado a ausência da documentação referente à 
entrada e saída de órfãs deste período.  
17

 Ao contrário do ANSL, a Santa Casa de Misericórdia tinha prioridade em acolher crianças recém-nascidas. 
Sobre a trajetória histórica da Santa Casa de Misericórdia desde Portugal às colônias além-mar, ver RUSSELL-
WOOD, A.J.R. ( 1981). 
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paradoxal de crises econômicas e discursos moralizantes. 

Já é de nosso conhecimento que as necessidades da população empobrecida 

esbarravam constantemente nas limitações impostas pelo ANSL à admissão de novas órfãs: a 

carência de recursos financeiros, acrescido da falta de um prédio próprio „„dotado das mais 

exigentes prescripções hygienicas‟‟ que pudesse „„aconchegar no seu seio maior numero de 

orphans desvalidas‟‟ (Relatório do ano de 1923 p. 6, disponível na biblioteca e arquivo do 

Colégio Padre Ovídio) eram as principais justificativas fornecidas à população carente para 

que uma mesma quantidade de órfãs fosse mantida todos os anos nesta instituição. Mesmo 

diante desta limitação numérica, o ANSL pareceu ser o único destino de centenas de famílias 

carentes em tempos de crise. Segundo um relatório do ano de 1923            

 

 

sempre, em todos os tempos, ainda mais agora, batem-nos ás portas os constantes 

pedidos para admissão de orphans desvalidas. Que desejos sinceros partem do nosso 

coração neste momento, querendo que os recursos houvessem, a casa comportasse, 

para dizer: podem entrar. Mas que tristeza nalma, que de amargar nos lábios, ao se 

pronunciar: as camas no dormitório peja junteza, quase que faltam as prescripções 

hygienicas, os meios são parcos. (Relatório do ano de 1923, p. 6, disponível na 

biblioteca e arquivo do Colégio Padre Ovídio). 

 

 

O trecho em destaque acima evidencia o abandono enquanto uma realidade 

presente também na cidade de Feira de Santana, principalmente nas conjunturas de crise. Os 

obstáculos impostos pelo ANSL à admissão de novas órfãs, freando a quantidade de internas 

presentes nos relatórios anuais desta instituição, não limitaram as hipóteses levantadas até este 

momento: as crianças abandonadas foram alvo das conseqüências advindas, provavelmente, 

das crises econômicas que, provocando carestias de alimentos, diminuíram as possibilidades 

das famílias abarcarem financeiramente com o sustento de mais um filho. 

Outro dado presente no fragmento aludido diz respeito à limitação do espaço 

físico como um dos responsáveis pela estagnação numérica das órfãs frente uma demanda em 

ascendência. Poderemos analisar a veracidade desta informação a partir da observação do 

dormitório das internas do ANSL.
18

 

 

                                                           
18

 As fotos disponíveis neste trabalho foram gentilmente cedidas pela funcionária da biblioteca e arquivo do 
Colégio Padre Ovídio, professora Juraciara.  
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Imagem 1 – Dormitório das órfãs do ANSL. 

 

 

 

Fonte: Fotografia sem datação, disponível na biblioteca e arquivo do Colégio Padre Ovídio. 

 

 

  Inserido num contexto de reformas sanitárias, o ANSL possuía uma estrutura 

física dos dormitórios incompatível com os discursos da época: a proximidade das camas e a 

pequena dimensão dos quartos era uma grande aliada, segundo os médicos higienistas, à 

proliferação de doenças. Somado a estas, a escassa quantidade de janelas presentes no 

dormitório – que se limita a uma parede – contribuem para a manutenção de um ambiente 

pouco ventilado e, portanto, sujeito à propagação de infecções respiratórias.  

Diante tais circunstâncias, o ANSL buscou ampliar seus recursos financeiros a fim 

de obter um prédio próprio que pudesse abrigar a elevada demanda de crianças órfãs 

existentes na cidade de Feira de Santana. Para tanto, recorreu às páginas do semanal Folha do 

Norte, veículo de comunicação já familiar a este trabalho, que não se eximiu da 

responsabilidade de contribuir direta e indiretamente com os desígnios da urbanização e 

modernização ditados pela elite feirense. 
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3.4 – O Asilo Nossa Senhora de Lourdes nas páginas do jornal Folha do Norte. 

 

 

O maciço número de meninas internadas no período da fundação do ANSL não se 

estendeu aos anos que compreendem este estudo devido às limitações financeiras e estruturais 

inerentes a esta instituição. Durante as primeiras décadas do século XX, foram constantes as 

referências à necessidade de se adquirir um prédio próprio que pudesse abrigar um maior 

número de crianças abandonadas pelas suas famílias. 

Neste mesmo contexto, a população mais carente inchava a Feira de Santana em 

expansão, seduzidas no mais das vezes pelos atrativos que a cidade oferecia.
19

 Nesta 

conjuntura cabia às elites, bem como ao seu discurso urbanizador, limitar a presença dos 

sujeitos que fugiam às ordenações e discursos reformadores da Primeira República brasileira. 

As crianças abandonadas, dentre outros grupos sociais, encontravam-se, aos olhos das elites, 

muito distantes dos preceitos freqüentemente proclamados nas páginas do Folha do Norte. 

Aliando ambas as conjunturas – a necessidade de ampliar o ANSL e o projeto 

reformador das elites – fica evidente que a futura relação estabelecida entre estes dois 

segmentos promoveu a perpetuação dos planos urbanizadores estabelecidos pelas elites – que 

terá no ANSL seu maior aliado para a admissão de meninas-mulheres cristãs, „úteis à cidade‟ 

e preparadas para o casamento. 

Neste sentido, o ANSL foi alvo regular de publicações no Jornal Folha do Norte. 

Estas tinham o intuito de arrecadar donativos que pudessem prover o sustento e educação 

cristã das órfãs do asilo. Vejamos a seguinte nota enviada à redação do jornal Folha do Norte, 

visando arrecadar fundos para o sustento das órfãs asiladas, bem como para a construção de 

uma sede própria da instituição: 

 

 

“[...] Affectiva e premente é a atual situação do Asylo que, além dos 

embaraços com que de ha muito vem luctando para a folgada subsistencia das 

orphans se vê em face de outra dificuldade não menor e menos pujente: a 

falta de um prédio próprio, onde se abrigue com o necessário conforto as 

pequeninas infortunadas por elle recolhidas” (Folha do Norte, 23/05/1914, 

sob o título “Notas do ofício enviado à redação do Folha do Norte”). 

                                                           
19

 Dentre estes atrativos podemos citar as novidades infra-estruturais presentes na cidade, com a iluminação 
elétrica, o calçamento das ruas, as praças arborizadas e etc.   
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O volume de doações recebidas pelo ANSL pode ser mensurado a partir das 

inúmeras referências divulgadas pelo Jornal Folha do Norte no período que se estende de 

1910 a 1930. Dentre estas, uma doação de verbas e materiais destinadas à construção de um 

prédio próprio nos chamou a atenção. Agostinho Fróes da Motta, um famoso representante 

político da cidade de Feira de Santana, faz uma doação no valor de 10$000.000 (dez contos de 

réis) e Edith São Paulo, mulher de elite desta urbe, “fornece parte das madeiras necessárias” 

para o início das obras. Em retribuição às doações aludidas – e esperando que outros também 

o façam – o Folha do Norte reconhece: “A alma generosa e boa dos filhos da Feira não sabe 

negar ouvidos aos appellos de caridade.” (Folha do Norte, 05/07/1914, sob o título “Pelo 

Asylo de Lourdes – Notícias sobre a doação”). 

 Esta instituição que a princípio havia sido mantida à custa das esmolas adquiridas 

pelo seu fundador passou a receber somas em dinheiro que, além de sustentar as asiladas 

abandonadas, seriam utilizadas na construção de uma sede própria do ANSL, que se iniciou 

precisamente em 1927. As contribuições vinham das mais diferentes formas, dentre as quais, 

festas realizadas pelas mulheres de elite, como peças teatrais, musicais e quermesses. 

O município também passou a fazer doações ao ANSL, destinando mensalmente 

uma subvenção de sua receita em prol da instituição. Outro elemento que garantia o sustento 

das órfãs de Lourdes era a mensalidade da escola feminina mantida pelas religiosas do asilo. 

Aquelas famílias que matriculassem suas filhas neste estabelecimento iriam “com as suas 

mensalidades caridosas prover a subsistência das pobres orphanzinhas”. (Folha do Norte, 

01/04/1914 sob o título “Asylo de Nossa Senhora de Lourdes”). 

Alguns anos mais tarde, constatamos, a partir de leituras bibliográficas 

(NASCIMENTO, 2004) e do Folha do Norte, que os objetivos iniciais de „„vestir, agasalhar, 

alimentar, instruir e resguardar as meninas sem pais” (Folha do Norte, 21/03/1914 sob o 

título “Padre Ovídio”) promovidas pelo fundador Padre Ovídio, tornaram-se compatíveis 

com os projetos normatizadores implementados pela elite local. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Determinar com a exatidão de um cronômetro os reais motivos que levaram 

muitas famílias feirenses a abrirem mão de seus filhos no intervalo das décadas de 1910 a 

1930 é penetrar num emaranhado de fontes documentais limitadas numericamente e pouco 

precisas em seu conteúdo. Tal imprecisão poderá ser verificada pelos estudos vindouros que 

venham a ser realizados dentro desta temática - uma vez que as fontes disponíveis para o 

estudo da orfandade de Feira de Santana não revelam qualquer indício sobre as concretas 

justificativas para o abandono das crianças. 

Muito distante desta perspectiva caminhou o trabalho de muitos historiadores 

dedicados ao estudo da infância abandonada, como RODRIGUES (2003) que, ao ter acesso 

aos bilhetes deixados junto aos órfãos da roda dos expostos da Santa Casa de Misericórdia de 

Salvador nas primeiras décadas republicanas, pode constatar concretamente a relação 

existente entre o abandono e a pobreza das famílias soteropolitanas. Neste sentido também 

trilhou o trabalho de VENÂNCIO in DEL PRIORI (1997) que, ao ter acesso às 

documentações da Santa Casa de Misericórdia no período correspondente à fase colonial e 

imperial do Brasil, verificou uma relação econômica e moral com o abandono de crianças. 

Durante o cotidiano de pesquisas pelos arquivos de Feira de Santana, seja no 

Museu Casa do Sertão, no Arquivo Público Municipal ou no Colégio Padre Ovídio, não 

encontramos qualquer documentação que indicasse claramente as possíveis motivações para o 

abandono dessas crianças. Contudo, localizamos o abandono enquanto uma modalidade 

presente na sociedade feirense em conjunturas nada favoráveis economicamente a partir das 

leituras do jornal Folha do Norte e dos relatórios do ANSL. As crises econômicas da década 

de 1910 e 1920, respectivamente motivados pela seca e pela crise cambial atingiram um 

contingente de famílias feirenses que não viviam indiferentes às instabilidades econômicas 

comuns a esta cidade nas décadas iniciais do século XX.  

Neste contexto de empobrecimento, carestia de vida e aumento dos preços dos 

gêneros alimentícios de base, inúmeras famílias possivelmente recorreram ao abandono de 

seus filhos (as), seja nos silêncios da madrugada na urbe feirense, seja nas limitadas e 

concorridas vagas para órfãs do ANSL, como a última e/ou única saída a fim de sanar as 
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dores provocadas pela fome, ferida nascida da desigualdade socioeconômica ainda hoje não 

cicatrizada em sua plenitude. 

Longe de esgotar as possibilidades de pesquisa voltadas para esta temática, 

deixamos nossa humilde contribuição para a historiografia feirense na esperança de que as 

muitas crianças abandonadas na História desta cidade possam ser objetos de investigação, 

alcançando, finalmente, a condição de sujeitos da História. 
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