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“Não entender era tão vasto que ultrapassava 
qualquer entender – entender era sempre 
limitado. Mas não entender não tinha 
fronteiras... Não era um não entender como um 
simples de espírito. O bom era ter uma 
inteligência e não entender. Era uma benção 
estranha como a de ter loucura sem ser doido... 
um desinteresse manso...uma doçura de 
estupidez. Mas de vez em quando vinha a 
inquietação insuportável: queria entender o 
bastante para pelo menos ter mais consciência 
daquilo que não entendia.” (Clarice Lispector – 
Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres)    
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RESUMO 
 

 
Nesta monografia pretendemos examinar, por meio da decodificação de textos 
jornalísticos, os interesses/objetivos presentes nas campanhas sobejamente incentivas 
pelo periódico Feira Hoje, caracterizadas pelo caráter correcional/recuperatório de 
sujeitos mendigos e “menores abandonados” em Feira de Santana na década de 1970. 
Discutimos ainda, como em meio às mudanças ocorridas na economia do município 
naquele contexto, o discurso do progresso tinha limites, ao mesmo tempo analisamos 
como o desenvolvimento industrial ao beneficiar uma parcela demasiado restrita da 
população da cidade, apresentava, à época, um saldo algo calamitoso em se tratando das 
camadas mais pobres bem como em relação aquelas pessoas que ao migrarem para a 
cidade princesa esperavam ser por ela acolhidas.  
 

Palavras-chaves:. mendicância, abandono, pobreza.    
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ABSTRACT 
 
 
 

In this monograph we intend to examine, by the  decoding of journalistic articles, the 
interests/goals presents In campaigns broadly encouraged by the journal “Feira Hoje”, 
characterized by the correctional/recovery  of beggars and “abandoned minors” In Feira 
de Santana over the 1970’s. We discussed yet, how through the economic changes 
occurred In the city In that context, the discourse of the progress had limits, still at the 
same time we analyze how the industrial development benefited an exceeding restricted 
portion of the city’s population, presented at the time, a disastrous balance In the case of 
the poorest layers as well as those people who by migrating to the Princess City 
expected to be received by It. 
 
 

 
Keywords:. mendicancy, abandonment, poverty 
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INTRODUÇÃO 
 

Desde o início da segunda oficina de metodologia da pesquisa em história que eu 

acalentava o desejo de desenvolver meu trabalho monográfico em torno da chamada 

vadiagem e mendicância em Feira de Santana. Primeiro pela ausência de trabalhos 

sistematizados acerca da temática circunscritos a realidade feirense, segundo por uma 

influência muito forte advinda da entusiástica leitura de “Mendigos, Moleques e vadios 

na Bahia do século XIX” do historiador Walter Fraga1. O recorte privilegiado, segunda 

metade do século XIX, e a especificidade desse contexto (crise do escravismo) estudado 

por Fraga em sua dissertação de mestrado, não seria o mesmo definido por mim no 

princípio do projeto de pesquisa. Para além disso, muito embora “Bahia” apareça no 

título da referida obra, o autor focaliza primordialmente a cidade do Salvador, 

instigando portanto analises acerca da ocorrência daquele fenômeno em localidades 

outras para além da capital do Estado.       

A leitura de Fraga na verdade me impulsionou a estudar as estratégias de 

sobrevivência daqueles que não se submetiam ao chamado trabalho honesto (obediência 

a um patrão), no interior da transição do trabalho escravo para o assalariado, bem como 

ao discurso construído sobre os que se apropriavam do espaço urbano de maneira 

indevida infringindo os códigos do “estar” na rua, no caso, os mendigos e os vadios.  

Inicialmente a partir das visitas ao museu Casa do Sertão e do contato com 

alguns exemplares do jornal Folha do Norte (sobretudo recortes que apontavam para 

uma repressão de condutas desviantes e de comportamentos e práticas dissonantes da 

oficial gramática urbana), vislumbrei o ano de 1945 como uma possibilidade de 

demarcação de uma baliza cronológica que se estenderia até o ano de 1975. No entanto 

a eleição de um recorte temporal definitivo foi um problema que me acompanhou 

durante todo o desenvolvimento do projeto de pesquisa, sobretudo pela dificuldade de 

montar uma série documental. O recorte acima citado, por exemplo, se me apresentava 

altamente problemático pelo fato de englobar contextos históricos vários (final do 

Estado Novo, auge da Ditadura Militar) e conseqüentemente muito particulares e 

idiossincráticos. Mais recentemente, não obstante, aquele esboço de pesquisa que 

                                                 
1 FILHO, Walter Fraga. Mendigos, Moleques e Vadios na Bahia do Século XIX. São Paulo/ Salvador: 
Editora HUCITEC/ EDUFBA, 1996. 
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trataria da vadiagem e mendicância de 1945 a 1975, foi reformulada a partir do cotejo 

de uma nova documentação, o periódico feirense “Feira Hoje”. Deste modo tendo 

privilegiado o jornal como fonte principal de pesquisa redefiniu-se a baliza 

compreendendo agora a década de 19702. Nesse sentido graças às críticas feitas pelos 

meus interlocutores, pelo exame da nova compilação documental e, sobretudo pela 

minha própria avaliação e da maturação daquelas idéias iniciais, reconsiderei o próprio 

foco do trabalho direcionando a análise para as visões e discursos construídos acerca da 

mendicância e da infância abandonada em Feira de Santana, num momento em que a 

cidade atravessava um surto industrializante. Um novo projeto de cidade se impunha a 

partir da chegada da industrialização, promovendo rearrumações no cotidiano cidatino 

e, por conseguinte na conduta exigida por parte dos munícipes. 

Destarte é no cerne desse cenário que pretendo investigar o discurso veiculado 

pelo jornal “Feira Hoje”, curiosamente fundado na década de 70, acerca da mendicância 

e da infância abandonada. Caracterizada pelos articulistas do “Feira Hoje”  enquanto 

grave problema social, a mendicância e a chamada infância abandonada, foram alvos de 

um discurso da recuperação para o trabalho. A cidade que se rearrumava, mediante os 

processos de industrialização e urbanização, defendia um novo modelo de 

munícipe/trabalhador em consonância as exigências do capitalismo industrial. Para além 

da repreensão estética, devido sua aparência suja, maltrapilha, fétida, os mendigos e os 

denominados “pivetes” também eram admoestados moralmente pelo fato de 

representarem o não trabalho, a negação da agilidade e produtividade exigida pela nova 

conjuntura desenvolvimentista. Ao mesmo tempo o fato de permanecerem no ócio 

alimentava, segundo o discurso propagado pelo jornal, uma predisposição a 

marginalidade e as práticas criminosas.  

O incômodo e a subversão provocada por esses sujeitos resultou na criação de 

instituições de controle e assistência social que se ocupariam em convertê-los em mão 

de obra aproveitável.  O jornal que será analisado no texto monográfico desenvolveu 

                                                 
2 Roger Chartier no artigo A Visão do Historiador Modernista in Usos e Abusos da História Oral/ 
Janaína Amado e Marieta de Moraes Ferreira (org.) Rio de Janeiro: editora FGV, 2006 aborda o caráter 
especialmente privilegiado do pesquisador dedicado ao estudo do contemporâneo, na medida em que - 
levando-se em conta as lacunas geralmente presentes em trabalhos com escalas temporais por demais 
longínquas, dada a reconhecida dificuldade em exaurir satisfatoriamente as perguntas nas fontes 
disponíveis - a proximidade com o momento pesquisado certa maneira facilitaria o contato com o 
documental acessível bem como na mesma medida elevaria a aspiração de, tendo em vista a pertença da 
escrita histórica e da escrita ficcional ao mesmo terreno das “narrativas”, demarcar de modo veemente no 
caso da primeira a sua singularidade de pretender consistir, diferentemente da ficção, um discurso 
verdadeiro.   
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sistemática campanha em benefício de uma dessas instituições, a “Afas”. Inclusive, 

incentivando a não doação de esmolas e estimulando os seus leitores a se tornarem 

sócios da associação a qual se responsabilizaria plenamente em recuperar, capacitar e 

devolver a sociedade os antigos mendigos metamorfoseados em obedientes 

trabalhadores. 

 A recuperação e o cuidado com a infância abandonada por sua vez caminhava 

no sentido de evitar que esses jovens perpetuassem a prática da mendicância, vindo a 

constituir no porvir os novos mendigos assim como os futuros marginais tendo em vista 

que o viés discursivo do jornal, ao criminalizar o ócio quando associado à pobreza, 

predizia a inevitável formação de delinqüentes, caso não fosse amestrados para o 

mercado de trabalho em instituições específicas de disciplinarização. Nesse sentido o 

trabalho deveria funcionar enquanto mecanismo de ordenação e controle social, antídoto 

contra o crime e a marginalidade, e no caso particular dos mendigos e infância 

abandonada o elemento de reinserção social.   

A série documental constituída para a escrita desse trabalho foi montada a partir 

da catalogação do jornal “Feira Hoje” retido na biblioteca municipal Arnold Silva e na 

biblioteca monsenhor Renato Galvão. Colhemos os exemplares referentes ao período 

por nós analisado, por perceber certa unidade e comunicação na campanha desenvolvida 

em prol da recuperação dos mendigos e dos jovens abandonados levada a baila pelo 

jornal. O material que será analisado compreende: textos diversos de articulistas do 

“Feira Hoje”, editoriais, notas publicitárias condenatórias a prática de doar esmolas.  

 O jornal “Feira Hoje” constitui a fonte central da pesquisa, no entanto ainda 

utilizaremos recortes do jornal “A Tarde”, conservados no Arquivo Público Municipal, 

referente a ano de 1974 tratando da mendicância em Feira de Santana. Nessa direção 

por meio da análise do discurso pretendemos perceber de que maneira os mendigos e a 

infância abandonada aparecem no periódico em apreço, quais os interesses/utilidades 

político-sociais das alocuções veiculadas, sobretudo pelo “Feira Hoje” na sua 

empreitada pelo desenvolvimento/industrialização feirense. 

 Longe de apostar numa neutralidade do discurso jornalístico ou ainda tomá-lo 

como verdadeiro e irrefutável, decodificá-lo passa pela investigação da sua própria 

construção enquanto organismo de comunicação, quais as posições e projetos políticos 

que defendem quais as vinculações ideológicas da sua diretoria e conselho editorial. O 
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“Feira Hoje” foi fundado exatamente no ano marco de 1970 no qual se inicia, como já 

foi dito linhas atrás, intenso processo de urbanização decorrente do também inicial 

processo industrializante. Circulando no interior do estado da Bahia e na própria capital, 

foi saudado pelos poderes institucionalizados da cidade de Feira de Santana como mais 

um veículo comprometido com o desenvolvimento e progresso do município. Ainda no 

sentido de entender a tônica do jornal, nos valendo, maiormente do aporte oferecido 

pelo historiador francês Roger Chartier3, bem como das recomendações metodológicas 

iniciais ofertadas por Luca4 ao traçar/tratar os percursos da utilização de jornais e 

periódicos outros, como documento histórico, da particularidade da fonte impressa 

(entendendo a especificidade de análise reclamada por esse tipo de fonte, no sentido da 

elaboração de uma historiografia da imprensa, por meio da imprensa, ao mesmo tempo 

tornando-se ela mesma (a imprensa) objeto de investigação histórica). Nesse sentido não 

negligenciaremos a própria diagramação, a arrumação interna, a maneira de disposição 

e seqüência dos textos, o modo como era dado a ler, elementos reveladores dos 

possíveis interesses do jornal, estratégias utilizadas no sentido de efetuar as 

interpretações esperadas pelos seus administradores (podendo aquelas serem ou não 

satisfeitas), enfim todos mecanismos de condicionamento da leitura. 

Dada a escassez de trabalhos historiográficos discutindo a problemática da 

mendicância e infância abandonada em Feira de Santana, temos nos aproximado de 

autores das ciências sociais que discutem a questão em outros espaços-tempo. As 

investigações desenvolvidas pela antropóloga Frangella5, centrada na corporalidade do 

mendigo na cidade de São Paulo, nos ajuda a melhor compreender, a partir do exercício 

etnográfico realizado pela autora, as leituras dos moradores de rua acerca do ato de 

adaptar e/ou ressignificar lugares de passagem (calçadas, viadutos, marquises, 

escadarias) assim como a violenta repressão que sofrem na medida em que negam, 

invertem, desnaturalizão a funcionalidade, lógicas e significados oficiais atribuídos ao 

espaço urbano. 

                                                 
3 CHARTIER, Roger. A História cultural Entre Práticas e Representações. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, Lisboa, 1990. 
4 LUCA, Tânia Regina de. História dos, nos e Por Meio dos Periódicos IN: PINSKY, Carla Bassanezi. 
Fontes Históricas/ Carla Bassanezi Pinsky (organizadora). São Paulo: contexto, 2005   
5 FRANGELLA, Simone Miziara. Moradores de Rua na Cidade de São Paulo: Vulnerabilidade e 
Resistência Corporal Ante as Intervenções Urbanas. São Paulo: Cadernos Metrópole n.13, 2005. 
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Na mesma direção a leitura de Araújo6 nos auxilia, tendo vista o seu escopo 

documental também baseado na análise de periódicos, a refinar o entendimento sobre os 

projetos de “recuperação” dos mendigos por meio do seu enclausuramento em 

instituições de assistência social. O diálogo com a mesma autora, ainda nos ajuda na 

compreensão dos itinerários do mendigo, da navegação social desses sujeitos que 

geralmente a partir de uma fuga das secas que assolam o nordeste (a socióloga estuda o 

Ceará) acabam por tornarem-se pedintes dentro da lógica de expulsão do campo 

mediante a industrialização do mesmo, vindo desembocar nos centros urbanos também 

atraídos pelas, nem sempre verdadeiras, oportunidades de emprego e melhor 

sobrevivência.  

 Não temos notícia de nenhuma análise acadêmica nessa perspectiva, sobremodo 

com relação à mendicância, voltadas a cidade princesa. A única e recentíssima 

investigação que se debruça sobre a questão da infância abandonada em Feira de 

Santana, tratando, porém do contexto da primeira república, é o trabalho monográfico 

de Costa7. Quando entretanto, o recorte é o privilegiado por nós, inexistem pesquisas 

sobre a situação de mendigos e jovens abandonados. Desse modo o presente texto tem 

ao menos o mérito de iniciar o debate acerca de tal problemática.   

Bresciani8, notadamente nos auxilia, como referência importante, tendo em vista 

suas interpretações acerca da constituição das multidões urbanas, dos grupos citadinos 

ociosos, no bojo do processo da revolução industrial e deliberado constrangimento para 

a cidade de camponeses famintos, ocorrida na Londres e na Paris do século XIX. A 

historiadora nos ajuda a compreender ainda uma possível gênese da formação da 

pobreza urbana, seus desdobramentos ao pontuar as constantes ações repressivas 

dirigidas ao controle desses grupos indigentes, como sendo resultado de uma 

preocupação estatal e patronal, com relação ao perigo político de manutenção da ordem 

                                                 
6 ARAÚJO, Maria Neyára de Oliveira. A Miséria e os Dias: História Social da Mendicância no Ceará. 
São Paulo: Hucitec, 2000. 
7 COSTA, Lívia Gozzer.  Os Deserdados da Fortuna: a infância abandonada de Feira de Santana – 
1910-1930.  Feira de Santana: 2010. (monografia de graduação). Universidade Estadual de Feira de 
Santana. A autora discute as causas do abandono de crianças relacionando-as ao cenário de crise 
econômica e financeira em âmbito nacional e regional. Lista ainda nesse sentido a escassez e 
encarecimento de víveres, a ocorrência da seca, enquanto problemas que afetaram a região de Feira de 
Santana nos primeiros decênios do século XX, sendo, portanto explicativos do número expressivo de 
famílias empobrecidas que abandonaram seus filhos à época. Oferece ainda um olhar sobre o trabalho, 
desenvolvido pelo Asilo Nossa Senhora de Lurdes no amparo a meninas órfãs e/ou abandonadas, bem 
como as dificuldades da instituição em preservar a assistência.  
8BRESCIANI, Maria Stella Martins. Londres e Paris no século XIX: O Espetáculo da Pobreza. São 
Paulo, SP: Brasiliense, 1982. 
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pública, representado por esses sujeitos quando reunidos e identificados material e 

culturalmente como pertencendo a um mesmo grupo social.  

Caminhando no mesmo sentido nos são adjutórias as observações de Thompson9 

relativas às intricadas reordenações culturais mediante o desenvolvimento da economia 

industrial capitalista, a exemplo da resemantização da compreensão e percepção do 

tempo. Duma sua captação cronometrada visando o máximo de fecundidade produtiva, 

bem como das orientações de ordem moral, referentes a uma sua utilização cabal de 

modo a esgotar suas potencialidades consorciadas às exigências de novos hábitos de 

trabalho.  

De tal maneira o controle da produção e disciplinarização da mão de obra por 

meio da racionalização e rígido retalhamento do tempo separando e privilegiando o 

momento do trabalho do das outras atividades que compõem a vida, informam uma 

mudança substancial relacionada a uma apreensão monetarizada do tempo. Assim a 

preguiça, o ócio, a troça, o lazer excessivo enfim o que se poderia classificar de acordo 

aqueles parâmetros, como uma utilização indevida do tempo, desconectada com os 

ritmos citadinos e industriais de trabalho, passa a ser tomados enquanto agentes 

explicativos da pobreza.  

Nesse sentido o historiador inglês ainda nos fala da característica algo 

propedêutica - no sentido de uma internalização, já iniciada na infância, da disciplina e 

do adestramento para o trabalho obediente - imputada a escola desde o século XVII. O 

treinamento para o trabalho deveria pois iniciar-se desde a mais tenra idade, com a 

introjeção da noção de “uso-econômico-do-tempo” bem como do comportamento dócil, 

regular e sóbrio. De tal modo, as considerações do autor, nos amplia a compreensão 

acerca dos sentidos das exortações para o trabalho, tão freqüentes no documental por 

nós examinado, especialmente quando o trabalho é apontado como a correção possível 

para o modo de vida de jovens e crianças em situação de abandono.      

A bibliografia10 acerca das remodelações, do processo mesmo de urbanização e 

industrialização feirense nos serve sobremodo no sentido de uma análise documental 

                                                 
9 THOMPSON, E.P. Costumes em Comum. São Paulo: Companhia das letras, 1998. 
10 Sobretudo os Trabalhos de: SANTOS, Alane Carvalho. Industrialização, Desenvolvimento e 
Modernidade na Princesa do Sertão. Feira de Santana: 2001. Monografia (especialização em teoria e 
metodologia da historia). Universidade Estadual de Feira de Santana. _________________. Feira de 
Santana nos Tempos da Modernidade: O Sonho da Industrialização. Salvador: 2002. Dissertação 
(mestrado em história). Universidade Federal da Bahia.  FREITAS, Nacelice Barbosa. Urbanização em 
Feira de Santana: Influência da Industrialização (1970-1996). Salvador: 1998. Dissertação (mestrado 
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melhor circunstanciada, bem como e fundamentalmente para o entendimento do 

contexto da cidade no período por nós examinado, no qual se intensifica o discurso 

correcional e se desenvolve a campanha de recuperação do mendigo e da infância 

abandonada.    

No capítulo primeiro apresentaremos o projeto ideal de cidade defendido pelos 

agenciadores da urbes, para em seguida situarmos os dois grandes supostos problemas 

sociais contrapostos ao programa: os mendigos e a infância abandonada. Nesse primeiro 

capítulo trataremos especificamente acerca do discurso condenatório e correcional da 

mendicância. Procuraremos demonstrar em que medida os mendigos punham em risco a 

pretensão de cidade progresso, ao mesmo tempo nos ocuparemos em apontar as 

interpretações possíveis a propósito das construções discursivas de reprimenda a prática 

da mendicância e, da doação de esmolas veiculadas pelo “Feira Hoje”. A fim de realizar 

os objetivos desse capítulo, ao lado da série documental do “Feira Hoje” utilizaremos 

também , uma matéria acerca dos pedintes garimpada no jornal “A tarde” de março de 

1974.  

No segundo capítulo abordaremos a problemática da infância abandonada, 

estorvo ao desenvolvimento pleno da cidade de acordo a mentalidade dos articulistas do 

“Feira Hoje”. Para além de analisar a discursividade do jornal sobre os “menores 

abandonados”, analisaremos as concepções de recuperação assim como as ações 

desenvolvidas pela comunidade feirense no intuito de reintegrar garotos abandonados à 

sociedade. 

 
 
 
 

                                                                                                                                               
em arquitetura e urbanismo). Universidade Federal da Bahia. PACHECO, Larissa Penelu Bitencourt. A 
Feira e a Nova Feira: Tradição, Costume, e Conflito em Feira de Santana- 1967-1977. Feira de 
Santana: 2007. (monografia). Universidade Estadual de Feira de Santana. 
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CAPÍTULO I - DA MENDICÂNCIA 
 
 

1.1 Na Cidade Industrial Não se Admite “a Presença Incômoda dos 
Mendigos”11 

 
 

“A Feira de Santana, por muito tempo, viveu o drama dos mendigos espalhados 

por suas ruas, invadindo casas comerciais, batendo às portas, estirando a mão a caridade 

pública. Um quadro deprimente e, particularmente sem solução que envergonha a 

cidade”.12 O fragmento acima, pinçado nas já amareladas páginas do periódico feirense 

Feira Hoje, desenha o que os agenciadores do processo industrializante feirense da 

década de 1970 consideravam como sendo um dos mais graves problemas sociais do 

município: a mendicância. Neste capítulo nos esforçaremos por analisar a tônica do 

discurso elaborado acerca da mendicidade ao longo da década de 1970 a partir de 

alocuções jornalísticas. Tentaremos demonstrar nesse sentido como a cidade que se 

industrializava não admitia/suportava a presença de mendigos.  

 A década de 70 é responsável por uma série de modificações infra-estruturais e 

mesmo comportamentais em Feira de Santana, com o advento de um novo tipo de 

indústria13 - que passaria a conduzir um suposto processo de desenvolvimento em todos 

os âmbitos sociais - bem como da instalação do CIS (centro industrial do Subaé). 

Inserida nos projetos de descentralização industrial da capital baiana, a interiorização da 

indústria -processo do qual Feira de Santana é uma demonstração ímpar – responderia, 

de acordo a Santos14, a duas demandas principais, quais sejam: economicamente atuaria 

enquanto complementação auxiliando a indústria da capital, assim como serviria (e esse 

aspecto nos interessa, no caso particular dessa pesquisa, mais de perto) a uma 

descompressão das aglomerações populacionais e dos conflitos sociais na capital, tendo 

                                                 
11 Fragmento retirado da edição do dia 11/06 /1977 Jornal Feira Hoje ano VII n. 932. 
12 Jornal FEIRA HOJE 08/05/1976 ano IV num. 614. P.4 
13 Anterior a 1970, Feira de Santana possuía uma produção industrial tímida apesar de relevante no 
Estado da Bahia. Consoante PACHECO, Larissa Penelu Bitencourt. A Feira e a Nova Feira: Tradição, 
Costume, e Conflito em Feira de Santana- 1967-1977. Feira de Santana: 2007. (monografia). 
Universidade Estadual de Feira de Santana “havia em Feira uma rede de produtores de ‘fundo de quintal’, 
de produtos como velas, sabão, detergentes, fogos, além de produtos artesanais de derivados de couro e 
algumas pequenas indústrias nos bairros da cidade que abasteciam o mercado local” (p.51). POPPINO, 
Rollie E. Feira de Santana. Salvador: Ed. Itapuã, 1968 também alude à existência até 1950 de indústrias 
de tipo tradicionais com reduzido nível de tecnologia.          
14SANTOS, Alane Carvalho. Feira de Santana nos Tempos da Modernidade: O Sonho da 
Industrialização. Salvador: 2002. Dissertação (mestrado em história). Universidade Federal da Bahia.  
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em vista o fato de a indústria representar oportunidade, nem sempre verdadeira, de 

emprego para grande contingente de pessoas ocasionando expressivos afluxos 

migratórios. Para além de solucionar essas duas questões, acreditava-se que a 

introdução da indústria no interior do estado corresponderia quase que automaticamente 

a entrada num progresso em todas as escalas sociais, industrialização e desenvolvimento 

nesse contexto passam a funcionar enquanto verbetes sinônimos, Santos assevera:  

 

como o desenvolvimento do Estado estava nas ultimas décadas 
intrinsecamente ligado a indústria, interiorizar o desenvolvimento 
significaria interiorizar a indústria, a ela, assim como na capital, seria 
creditado todos os méritos que viriam com a sua implantação 15      

 

 No interior dos pré-requisitos traçados para a recepção de um parque industrial 

no interior, a cidade de Feira de Santana ocupava vantajoso lugar. As condições 

determinadas pelo escritório técnico de estudos econômicos, responsável por estudar as 

futuras áreas industriais, examinadas por Santos em sua dissertação de mestrado, nos 

mostra como o município reunia de modo quase total, as determinações previstas:  

 

(...) ser centro comercial para recepção e redistribuição para a região 
dos produtos manufaturados importantes de outras áreas e necessários 
a sua subsistência ou operação; ser encruzilhada de vias de transporte 
de importância nacional e de vias secundárias servindo a região de que 
é centro; ser centro de serviços (bancos, escolas...) para a região 
circunvizinha (...) densidade demográfica alta; infra-estrutura 
adequada (estradas, comunicação água...) permitindo mesmo a 
existência de um incipiente setor secundário16    

 

 Destarte de modo a receber a contento e de atrair investimentos industriais a 

cidade princesa assistiria a modificações estruturais na sua arrumação urbana, o 

acondicionamento da cidade deveria ser um reflexo do processo industrializante 

experimentado por ela, as modificações citadinas informam da intencionalidade de 

firmar Feira de Santana como urbe mais relevante depois da capital bem como núcleo 

comercial e urbano de destaque no interior da Bahia.  

                                                 
15  Idem. P. 53   
16 Secretaria de Indústria e Comércio. Plano de Fomento a Indústria do Interior. Bahia – 1967 p.19 in: 
SANTOS, Alane Carvalho. Feira de Santana nos Tempos da Modernidade: O Sonho da 
Industrialização. P.54. 
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Santos avalia que a pretensão de instalar um parque industrial na cidade, 

materializada em 1970 com a inauguração do CIS, reclamava algumas ações a serem 

concretizadas no centro da urbe, sublinha a autora: “Além de obras infra-estruturais 

relacionadas diretamente a indústria, assiste-se também a algumas alterações 

encarregadas de melhorar o espaço físico da cidade, comprometido por problemas que 

persistiam por décadas.”17 Medidas relacionadas aos serviços de água e saneamento 

básico, abertura, calçamento e arborização de ruas, edificação de prédios escolares bem 

como instalação de sinaleiras de modo a melhor gerenciar o trânsito, foram tomadas no 

sentido de oferecer a impressão de uma modernização harmônica e sobremodo 

destinavam a não comprometer o avanço industrial tido como certo para a cidade.       

Para além das modificações físicas e arquiteturais, comportamentos e modos 

vida eram qualificados enquanto sérios obstáculos a imagem e ao funcionamento de 

uma cidade que sempre reclamou o status de civilizada18, especialmente em 1970 na 

atmosfera do progresso industrial. Nesse sentido a pobreza encarnada na figura da 

mendicância foi alvo dum discurso condenatório e de uma prática de repressão 

recebendo importante apoio dos meios de comunicação da cidade.  

As disputas em torno de novos hábitos e usos do centro da cidade de Feira de 

Santana foram analisados por Pacheco a partir da remoção da tradicional feira livre 

realizada até 1977, na comunicação de duas das mais importantes vias públicas da 

cidade (avenidas Getúlio Vargas e Senhor dos Passos). A remoção da Feira livre 

correspondia, sobretudo a remoção dos hábitos rurais e da cultura peculiar aos feirantes 

bem como servia ao atendimento das exigências econômicas do comércio varejista.19 

                                                 
17 Idem. p.85 
18 Fosse por uma sua suposta especialidade climática propicia a convalescença (a cidade durante o século 
XIX era denominada de a “Petrópolis Baiana”. Arquitetou-se todo um discurso acerca do seu clima 
maravilhoso altamente recomendado para a cura de moléstias, sendo que embutido a esse discurso vinha 
o interesse de uma elite preocupada em defender/assegurar a relevância econômica da urbe), fosse pela 
sua protuberância econômica de cidade comercial, o fato é que a princesa do sertão sempre defendeu o 
seu trono; Ver SILVA, Aldo Jose Morais. Natureza Sã, Civilidade e Comércio em Feira de 
Santana: Elementos para o Estudo da Construção de Identidade Social no interior da Bahia (1833-
1937). Salvador: 2000. Dissertação (mestrado). Universidade Federal da Bahia. Consoante as análises de 
OLIVEIRA, Clovis Frederico Ramaiana Moraes. De Empório a Princesa do Sertão: Utopias 
Civilizadoras em Feira de Santana (1893-1937). Salvador: 2000. Dissertação (Mestrado em Historia) - 
Universidade Federal da Bahia do ocaso do século XIX aos primeiros decênios do século XX os estratos 
sociais dominantes feirenses se moveram no sentido de laborar táticas de afirmação duma identidade local 
referendada nos princípios de civilidade e na asseveração da sua relevância comercial. 
19 Lojistas e comerciantes reclamavam junto ao poder municipal e estadual, a limpeza do centro da cidade 
varrendo os elementos que de algum modo estorvavam a funcionalidade que desejam imprimir ao 
comercio feirense, de modo a assegurar a estética e a operacionalidade de um comércio “moderno” e de 
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Nessa direção inserida na lógica da rearrumação urbana e da exaltação e 

disciplinarização do trabalho própria a conjuntura de 1970, a coação a mendicância 

recebeu sistemático tratamento da imprensa escrita por meio de campanhas em prol da 

recuperação do mendigo. Em 1974 o jornal A Tarde publicou extensa matéria 

concernente ao problema da mendicidade, na qual denegava certa tentativa de 

invisibilizar os mendigos que porventura transitassem/morassem em Feira de Santana: 

 

Nesta cidade não se da esmolas; Inúmeras placas com esta inscrição estão 
espalhadas por toda a cidade, afixadas nos postes de iluminação pública, 
principalmente nos pontos de chegada e saída localizados nas rodovias Feira-
Salvador, Rio - Bahia, BR- 101 e Feira – juazeiro. O impacto inicial que tais 
placas provocam junto ao visitante, é o de que, Feira de Santana é uma cidade 
onde a mendicância não existe. 20 

 

Feira de Santana desde o ocaso da década de 1960 contava com um trabalho de 

assistência ao mendigo realizado por presbiterianos inicialmente ligados a “Sociedade 

de Assistência ao Mendigo” (SEFAM) criada em 1963. Ulteriormente essa entidade 

passa a denominar-se “Associação Feirense de Assistência social” (AFAS) isso em 

1968 - Caracteristicamente ecumênica a partir desse ano - contando com subsídios dos 

poderes municipal, estadual e federal na sua manutenção.21 As placas distribuídas pelos 

caminhos de entrada e saída da cidade22, citadas na fonte, se reportam exatamente ao 

trabalho de recuperação do mendigo desenvolvido pela AFAS, não obstante a existência 

de uma instituição de assistência social, a presença de mendigos espraiando-se por todos 

os lugares da cidade: nas portas das residências esmolando, à entrada de 

estabelecimentos comerciais, de restaurantes e hotéis e, “preferencialmente no passeio 

da prefeitura municipal, como se pretendessem ficar mais próximos do poder público, à 
                                                                                                                                               
uma urbe industrial, os feirantes foram deslocados para uma estrutura especifica distante do centro 
comercial. Ver PACHECO (2007) onde o tema é discutido com propriedade.      
20 Jornal A TARDE 16 de março de 1974, documento 01/caixa 12/ Arquivo Público Municipal. 
21 Ver BRITO, Charlene Jose de. Presença Protestante Progressista em Feira de Santana: Um 
Trabalho Ecumênico de Ação Social (1970-1990).  Feira de Santana: 2008. (monografia). Universidade 
Estadual de Feira de Santana. A autora sugere que muito embora a AFAS tenha desenvolvido ações de 
inserção social em beneficio do mendigo, ela serviu sobremodo às expectativas das classes dominantes da 
cidade no tocante a efetivação duma modernidade conservadora e na sustentação duma imagem de cidade 
progresso.   
22 E não por acaso, importante sublinhar que a malha rodoviária citada no recorte constitui um dos 
grandes símbolos da chamada modernização feirense. As rodovias serviam ao transporte de mercadorias 
(constituindo também importante aspecto na instalação do parque industrial) bem como ao deslocamento 
de uma população atraída pelas oportunidades de trabalho. Não por acaso as placas aludidas no discurso 
jornalístico, estavam postas nos pontos de chegada e saída da urbe. Ressalte-se sobremodo a preocupação 
de situar o juízo que visitantes porventura fizessem das imagens do município. Inicialmente estes não 
enxergariam mendigos na cidade, não obstante o cotidiano urbano refutava o que diziam as placas.  
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espera de uma ajuda seja ela qual for” 23 servem de contraponto à tentativa de 

erigir/sustentar uma idéia de cidade harmônica e asséptica, coadunada com os moldes 

urbanos industriais, que, entretanto tentasse empurrar para instituições de recuperação a 

presença incômoda da pobreza, convivia no seu cotidiano com ela. Ou ainda nos faz 

pensar numa possível ineficácia/insuficiência dos trabalhos de reinserção social do 

mendigo.  

Brito24 considera que desde o final da década de 1960 a Afas, dado o ingresso de 

Feira de Santana na onda industrializante e o aumento de uma população migrante 

marginalizada, não mais abiscoitava êxito na recuperação de uma mendicância que 

crescia a passos largos, o cotejo documental também aponta para uma visão de que o 

principal elemento promotor da mendicância a partir de 70, seria a chegada expressiva 

de famílias de imigrantes a Feira de Santana. Em 1974 o jornal A Tarde noticiava:  

 

 

apesar dos esforços da Afas Feira de Santana continua infestada de mendigos 
(...) é certo que a Afas tem procurado fazer o melhor possível para recuperá-
los, mas eles continuam chegando e bem acima de suas cabeças, onde, no meio 
da rua, pedem esmola está uma placa alertando por mais paradoxal que pareça: 
‘nesta cidade não se dá esmolas – conduza o mendigo a Afas 25.  

  

A utilização do termo de inspiração patológica “infestada”, na fonte em tela, não é 

gratuita. Parecia existir a apreensão do fenômeno da mendicância como sendo uma 

doença a ser erradicada mediante as ações desenvolvidas pelas instituições de 

assistência, seriam elas as responsáveis em não só esconder a pobreza no interior de 

suas sedes, mas, sobretudo fornecer o antídoto necessário para o seu tratamento (no item 

seguinte desenvolveremos devidamente analise em torno do tratamento sugerido a fim 

de recuperar o sujeito mendigo). 

                                                 
23 Jornal A TARDE 16 de março de 1974, documento 01/caixa 12/ Arquivo Público Municipal. . Ao que 
parece tal prática dos mendigos de preferencialmente alocarem-se nas escadarias da prefeitura persistiu 
por muito tempo, em setembro de 1977 o jornal Feira Hoje ano VII n. 995 p.2 publicou uma nota 
sugerindo que a AFAS realizasse rondas ao final da tarde a fim de recolher os pedintes de modo a: “evitar 
a concentração que é realmente constrangedora”. O fato de a aglomeração acontecer especialmente no 
final da tarde não era à toa.  Segundo o jornal a concentração de pessoas “procedentes das mais diversas 
localidades da Bahia, e de outros Estados, à procura de dinheiro alimentação e passagem” se dava 
especialmente no turno vespertino “quando os pedintes ficam a espera do prefeito e de secretários 
municipais na hora do fim do expediente.”    
24 BRITO, Charlene Jose de. Presença Protestante Progressista em Feira de Santana: Um Trabalho 
Ecumênico de Ação Social (1970-1990). 
25 Jornal A TARDE 16 de março de 1974, documento 01/caixa 12/ Arquivo Público Municipal. 
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Em editorial26 veiculado no jornal Feira Hoje em maio de 1971 apontava-se a 

diminuição da colaboração da comunidade feirense na manutenção da Afas bem como a 

migração como sendo os principais fatores ocasionadores do avanço da mendicância. 

Sentenciava o editorial: “ninguém de sã consciência, entretanto, pode negar os frutos do 

trabalho realizado pela Afas: não se vê nenhum mendigo nas ruas da cidade, exceto os 

que chegam de fora e que ainda não foram recolhidos pela entidade.” 27 

Nesse sentido a mendicância que já existia na cidade28 e que já fora devidamente 

recolhida seria agudizada pelos fluxos migratórios característicos da década de 70, 

quando o município assiste um inchaço populacional decorrente das promessas de 

emprego promovidas pela industrialização. De acordo a Freitas o processo de 

industrialização feirense (inserido num programa mais abrangente de caráter nacional 

dentro da concepção de progresso econômico/expansão capitalista e nacional 

desenvolvimentismo dos governos militares) provoca vertiginoso aumento 

populacional, com as migrações do campo para a zona urbana. A mesma autora ainda 

afirma que somente a partir de 1970 a cidade atravessa efetivamente um processo de 

urbanização, quando 70,63%29 da população passa a habitar a sede do município.  

Contudo o processo de industrialização não consegue absorver a chegada intensa 

de sujeitos atraídos pelas questionáveis oportunidades de emprego. O expressivo 

número de “53.569 pessoas correspondendo a 30,77% do crescimento urbano verificado 

na sede do município” e o falso “alarme de 17.816 empregos diretos no setor industrial 

absorvendo até 1975 um total de 5.580 pessoas” 30 (isto é a oferta de empregos 

(principal atrativo dos migrantes) não é correspondente ao crescimento demográfico), 

nos faz pensar nos problemas gerados por uma população pobre que se desloca para a 

                                                 
26 Atente-se para o fato de que a dedicação de um editorial destinado a discutir o fenômeno da 
mendicância em Feira aponta para a importância atribuída pelo jornal a problemática dos mendigos.      
27 Jornal Feira Hoje 08/05/1971 ano I n.36 p.2 
28 Carecemos de um lastro documental satisfatoriamente cotejado que nos permita emitir observações 
acertadas acerca da prática da mendicância anterior a 1970. No entanto parece existir uma tendência em 
apontar a migração como sendo a única explicação possível para a intensificação da mendicidade, como 
se o aquecimento das contradições sociais e das desigualdades, a concentração de renda, não fossem 
também responsáveis ou explicativos do aumento da indigência e da miséria da própria população pobre 
de feira de Santana, até que ponto os mendigos eram somente sujeitos adventícios, ou seja, o discurso de 
uma mendicância que invade o município na verdade não servia ao ocultamento d’uma 
pobreza/mendicância gestada no interior da cidade mesma?     
29FREITAS, Nacelice Barbosa. Urbanização Em Feira De Santana: Influência Da Industrialização 
(1970-1996). Salvador: 1998. Dissertação (mestrado em arquitetura e urbanismo). Universidade Federal 
da Bahia. 
30 Santos, op. cit. (p. 121)  
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cidade e contrariamente ao que esperava encontrar (melhores condições de vida), é 

empurrada para a margem social.  

Desse modo combatida/analisada pelos jornais, em especial pelo periódico 

“Feira Hoje” a ser discutido com vagar no item seguinte, a mendicância representava 

serio risco ao discurso do desenvolvimentismo ao por em refutação um projeto ideal de 

cidade progresso,  que ao se industrializar pedia uma limpeza/rearrumação do seu centro 

comercial, processos aparentemente isentos de conflitos sociais por vezes ofertando a 

impressão de que a industrialização resolveria todos os problemas sociais da cidade. 

Talvez o contrário tenha acontecido.  

 

 

1.2. De Mendigo a Trabalhador: O Discurso da Metamorfose.  

 

Imerso na atmosfera da constituição de uma urbe industrial, o 

combate/tratamento da mendicância foi matéria da discursividade, em especial, de um 

jornal feirense, incansável em propugnar os programas de reinserção social do mendigo 

encabeçados pela Afas.  Fundado na década de 7031, o jornal Feira Hoje pertencente à 

família Falcão, ideologicamente atuou enquanto difusor da industrialização feirense, 

sendo louvado pelo prefeito da cidade, à época, João Durval Carneiro32, por ocasião da 

sua fundação, como: “mais uma tribuna onde estarão sempre em debate os mais graves 

problemas da comunidade cujas soluções conduzam a meta do desenvolvimento” 33. Na 

mesma direção em matéria acerca da criação do jornal, o pronunciamento do seu diretor 

por ocasião da inauguração do mais novo veículo de comunicação da cidade, arrolava os 

objetivos perseguidos pelo periódico como estando todos voltados para: “a luta pelo 

desenvolvimento de Feira de Santana e região” 34. Anos mais tarde, 1977, em editorial 

comemorativo dos setes anos de circulação do jornal, mas uma vez se reafirmava o seu 

                                                 
31 No ano da sua fundação o jornal tinha o caráter de semanário, a partir de 5 de setembro de 1972 
passaria a bi-semanário, um ano depois passaria a circular três vezes por semana e em 27 de março de 
1976 passaria a circular diariamente.   
32  Durante a década de 1970 temos o seguinte cenário: João Durval governou a cidade de janeiro de 1967 
a janeiro de 1971, em seguida governou Newton Falcão de janeiro de 1971 a janeiro de 1973, logo após 
José falcão da Silva de 1973 a 1977 e Colbert Martins da Silva de janeiro de 1977 a maio de 1982. Ver 
ALMEIDA, Oscar Damião de. Dicionário personativo Histórico e Geográfico de Feira de Santana. 
Feira de Santana, 2° ed. 2000. 
33 Jornal Feira Hoje 12/09/1970 ano I num.2 p.9  
34 Idem.  
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compromisso com desenvolvimento da princesa do sertão por meio de uma pauta 

sempre atenta “as reivindicações da Feira de Santana e da região que ela, com sua 

potencialidade, lidera”. O editorialista na mesma oportunidade - na qual para além de 

comemorar o aniversário do periódico festejava-se a construção da sua nova sede, 

localizada no bairro do Muchila, “atendendo a todas as exigências de um jornal 

moderno” - frisava, igualmente, avaliando a trajetória do jornal, o espaço aberto que o 

veículo de comunicação sempre manteve com relação “às reivindicações da nossa gente 

e do município” participando de todas as campanhas comunitárias levadas a cabo na 

cidade desde o ano de 1970.35  

Já tratamos linhas atrás da associação efetuada entre as noções de 

industrialização e desenvolvimento nessa tessitura. No entender do pensamento 

desenvolvimentista o progresso constituiria uma conseqüência quase que mecânica da 

promoção da industrialização, sobretudo para a região nordestina economicamente 

prejudicada em relação às economias do sudeste do país a industrialização seria uma 

questão de sobrevivência ao solucionar o atraso, e as mazelas sociais dele decorrentes36.  

 Crente nessa conjetura, o jornal Feira hoje sustentou no plano do discurso o 

projeto de conversão de Feira de Santana em um centro de produção industrial. A 

filiação a campanhas repressivas em prol da recuperação do mendigo integrava uma 

ação maior concernente ao tipo de desenvolvimento do município defendido pelo jornal. 

O impresso, em texto publicado em março de 1971, evidencia sua aderência aos 

projetos da AFAS, dessa feita com a participação conjunta dos estudantes da cidade: 

“uma comitiva da AFAS esteve na Faculdade de Educação e distribuiu determinada 

quantia de assinaturas do jornal com os diversos estudantes para que os jovens 

consigam os assinantes.” do valor total das assinaturas vendidas pelos alunos metade 

caberia a AFAS, nesse sentido o jornal convocava a “coletividade feirense” a que 

                                                 
35 Jornal Feira Hoje 06/09/1977 Ano. VII N. 1003 p.2 (editorial) 
36 Saliente-se a esse respeito à tônica dos projetos de inserção de regiões brasileiras, a exemplo do 
nordeste, outrora excluídas do grande processo de desenvolvimento industrial, centrado sobremodo no 
eixo centro-sul, como sendo parte integrante da reorientação capitalista integrando zonas dantes marginais 
no intuito de usá-las como indústrias de complementação subservientes a política capitalista monopolista 
e homogeneizadora de espaços a serviço do capital. Atente-se ainda para o fato de que essa inserção de 
regiões marginalizadas seria coordenada e estaria a serviço de grupos externos (sul-sudeste) e até mesmo 
estrangeiros.   
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participasse da relevante empreitada, ao mesmo tempo em que auto-elogiava a sua 

dianteira posição na campanha.37 

 A veiculação do anúncio sempre em negrito: “seja um sócio sustentador da 

Afas” 38 aparece com insistência sistemática no jornal sugerindo ser o trabalho 

desenvolvido pela instituição de assistência o mais eficaz possível na recuperação do 

pedinte, na verdade caso o trabalho da instituição fenecesse, o mendigos voltariam às 

ruas contrariando a meta do desenvolvimento. Em julho de 1976 o jornal publica 

matéria com o sugestivo título de: “A Afas precisa de Feira e Feira precisa da Afas” na 

qual indicava (mediante informações do presidente da associação mostrando-se esse 

consciente de que o trabalho realizado por ela não acabaria com a mendicância, mas 

servia a uma sua amenização), que caso a instituição perecesse mais de mil sujeitos 

atendidos ali voltariam às ruas estendendo a mão à caridade pública. Para evitar esse 

quadro a direção da Afas empreendeu uma nova campanha de manutenção baseada na 

ajuda mensal de 50 cruzeiros a serem doados por seus sócios39. Assim sendo o anúncio 

conclamando a população a se filiar ao projeto da Afas aparecia também escrito de outra 

forma mais imperativa: “Não dê esmolas seja mais um sócio da AFAS” 40, desse modo 

a doação de dinheiro ao mendigo deveria ser redirecionada41.  

 Ao invés de fazer doações desconhecendo de que maneira o pedinte usufruiria delas 

(certamente de modo imediatista satisfazendo suas necessidades mais prementes de 

subsistência, colaborando muito pouco na resolução ou abandono da sua condição 

miserável), o munícipe deveria tornar-se um contribuinte da associação tendo em vista o 

fato desta exprimir claramente os seus objetivos: recuperar o mendigo. Em matéria 

                                                 
37 29/03/1971 Jornal Feira Hoje Ano I n. 39 p.7. Aqui cabe uma notação: não temos conhecimento exato 
em relação ao grau de recepção, nem ao número aproximado de leitores do jornal naquele momento, 
todavia, e por isso mesmo, é curioso sublinhar também com relação à matéria, o fato de que devido a sua 
pouca idade (1970 é o seu ano de nascimento) o jornal, com tal campanha de assinaturas, para além de 
contribuir com a AFAS também se beneficiaria enquanto instituição mesma com a provável conquista de 
leitores.   
3822/12/1973 Jornal Feira Hoje Ano IV n.254. 18/05/1976 Jornal Feira Hoje ano VI n. 622 p. 9. Repete 
no dia seguinte o mesmo anúncio 19/05/1976 ano VI n. 623, p.7. Durante a realização do levantamento e 
leitura de fontes observamos a repetida veiculação do referido anúncio entre os anos de 1970-1977, a 
publicação do mesmo só arrefece, de acordo a nossa observação, na segunda metade do ano de 1977. 
39 07/071976 Jornal Feira Hoje ano VI n.662 p.1 
40 03/08/1976 Jornal Feira Hoje ano VI n.684 p.3  
41ARAUJO, Maria Neyára de Oliveira. A Miséria e os Dias: História social da Mendicância no Ceará. 
São Paulo: Hucitec, 2000. Ao estudar o fenômeno da mendicância no Ceará analisa que as campanhas 
assistenciais de reintegração social do mendigo baseavam-se na idéia de que o mendigo deveria 
emancipar-se por meio do trabalho. O hábito da doação de esmolas nesse sentido estorvava tal 
emancipação, portanto a comunidade deveria fazer suas doações aos centros de recuperação que saberia 
utilizá-las de maneira adequada.    
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informando acerca de reunião da associação na qual se desenharia os planos de ação 

para o ano de 1974, o diretor da AFAS, naquele ano, salientava, segundo o texto 

jornalístico, a gravidade do problema da mendicância em Feira de Santana e os esforços 

da associação em solucioná-lo. A pauta da reunião de acordo a matéria, teria girado 

exatamente em torno da precária contribuição da população que: “tem colaborado muito 

pouco, com apenas 1 por cento, quando o necessário seriam 3 por cento.” 42 

Caracterizando a presença do mendigo como deslocada na medida em que perturbava os 

comerciantes no centro da cidade assim como nos bairros o sossego das famílias, o 

jornal publica um editorial intitulado “E Você?” argüindo os feirenses, bem como os 

poderes públicos, quanto a sua real participação na manutenção dos projetos 

assistenciais direcionados aos pedintes. Reportando-se ao princípio da campanha de 

reinserção social do mendigo, frisa o editorialista: 

 

 no início a euforia foi grande. Finalmente o feirense irá se ‘livrar’ da presença 
incômoda dos mendigos nas portas comercias e residenciais. Seria um alívio 
geral e a cidade ganharia um novo aspecto. Chegou-se mesmo a se colocar nos 
postes frases como esta: ‘ nesta cidade não se dá esmolas. Encaminhe o 
mendigo a AFAS’. tudo isto com uma ponta de orgulho muito grande. Com o 
passar dos meses a comunidade esfriou, poucos foram aqueles que continuaram 
a contribuir como sócio e permitiram o aumento de sua participação. O mesmo 
aconteceu com os poderes constituídos. 43 

 

Encerrando interrogativamente, o jornal propõe ao feirense uma auto-avaliação na qual 

questionasse se sua filiação ao projeto da AFAS era satisfatória no sentido de 

concretizar os objetivos da associação: “É suficiente para que os mendigos sejam 

recuperados e colocados na comunidade como pessoas úteis. O feirense esta mesmo 

dando sua contribuição?”44 Mais adiante compreenderemos efetivamente o significado 

de tal recuperação. Por hora acompanhemos pelo viés jornalístico as estratégias de que 

lançava mão os pedintes na labuta diária de esmolar:  

 

os métodos utilizados para a comoção de quem passa, são também os mais 
diferentes. Uns expõem as suas feridas e defeitos físicos; outros carregam 
criancinhas esqueléticas doentes. Cada um faz o que acha mais conveniente 
para atrair a piedade popular. Muitos também são os que se colocam em pontos 

                                                 
42 28/03/1974 Jornal Feira Hoje ano IV n. 292 p.3 
43 11/06 /1977 Jornal Feira Hoje ano VII n. 932 (EDITORIAL) p.2 
44 Idem.  
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estratégicos ou ficam abrigados sob árvores, ou toscas casas de madeira e lata, 
enquanto os filhos varrem a cidade, pedindo esmolas para mãe.45 

 

A prática da doação de esmolas assim como do modo de vida do mendigo, são 

historicamente controladas e reprimidas46 devido ao fato de negarem a centralidade de 

uma vida social calcada no conceito de trabalho como sendo o exercício dignificante do 

ser humano. Um sujeito que sobreviva da piedade popular é tachado de injusto e 

preguiçoso pelo fato de viver à custa do suor alheio. Sobremodo com a emergência do 

trabalho assalariado, opera-se (no interesse de manter a exploração da mão de obra) uma 

resemantização do conceito de trabalho passando este a ser possibilidade de ascensão 

social bem como requisito de uma vida honesta e legal. Para além de receber o 

qualificativo de dignificante, o trabalho, a submissão a um patrão, é um elemento de 

controle social, um sujeito que não trabalhe é encarado como potencialmente perigoso 

visto a sua não submissão a ninguém.  

A apreciação do Feira hoje, acerca da mendicância, se esforça em corroborar a 

pertinência da criação da Afas dado que a partir da sua idealização: “ as ruas foram 

limpas dos mendigos. Estes homens começaram a ser tratados como gente; levados para 

o centro de triagem eram conduzidos a aprender a ser uma pessoa útil a sociedade com o 

seu trabalho. Passavam a viver do seu próprio suor.”47 Sublinhe-se que para além de 

uma preocupação estética, vide a utilização do sentido de limpeza sub-repticiamente 

sugerindo o caráter de sujeira e resíduo social imputado aos mendigos, existia uma 

                                                 
45 Jornal A TARDE 16 de março de 1974, documento 01/caixa 12/ Arquivo Público Municipal. 
46FILHO, Walter Fraga. Mendigos, Moleques e Vadios na Bahia do Século XIX. São Paulo: Editora 
HUCITEC/EDUFBA, 1996. Assevera que a mendicância durante o século XVIII e início do XIX esteve 
envolta pela caridade dos fiéis católicos, a doação de esmolas era encarada como um exercício devocional 
a Deus era um ato de solidariedade servindo inclusive a salvação do doador. A mendicância, no entanto 
só era legítima dentro da compreensão cristã desde que o indivíduo não possuísse condições físicas 
(deficientes físicos) sociais (viúvas) ou de faixa etária (velhos e crianças órfãs) impedindo-os de prover o 
próprio sustento. Não obstante a mendicidade passa a partir da segunda metade dos oitocentos por rígida 
revisão dos elementos que a caracterizava com vistas a “desmascarar” indivíduos oriundos das camadas 
populares aptos para o trabalho, que sobrevivessem de esmolas. Tal atitude é resultado da aflição das 
elites no tocante a substituição da mão de obra escrava, sobretudo após a proibição do trafico negreiro em 
1850. Mesmo Max Weber já analisara em seu clássico “A Ética Protestante e o Espírito do 
Capitalismo”, especialmente no capítulo V, no qual trata do modo de vida ascético próprio aos puritanos 
ingleses como altamente propiciatório ao desenvolvimento de um ethos capitalista bem como na 
constituição do moderno espírito do capitalismo, das alterações na maneira de perceber a prática da 
mendicância efetuada ali, nos séculos XVII-XVIII, a partir das recomendações do modo de vida frugal e 
industrioso calcado no trabalho vocacionado, como forma de louvor a Deus, enxergando destarte o modo 
de vida do mendigo como o de alguém preguiçoso, desobediente e mesmo pecaminoso no caso dos que se 
encontram aptos para o trabalho. Tal apreciação diverge historicamente da apreensão medieval da 
mendicância a qual não só a tolerava como a enaltecia na medida em que permitia o exercício da piedade 
religiosa.     
47 Jornal Feira Hoje 08/05/1976 ano IV num. 614. P.4 
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intenção de dotar os mesmos de uma utilidade social entendida como a aprendizado de 

uma ocupação laboral, mas uma vez a proposta de que uma vida digna passava 

necessariamente pelo trabalho.  

  Não obstante atente-se para o fato de que muito embora os mendigos sejam 

encarados como a representação do não-trabalho, daquele que sobrevive do suor alheio, 

na contextura feirense da década de 70 representam muito mais a ausência de trabalho. 

Recorde-se que ao inverso do que havia prometido, a industrialização não gerou um 

percentual de empregos corresponde ao número considerável de mão de obra disponível 

no mercado, tendo em vista que grande parte das indústrias instaladas no CIS utilizavam 

tecnologia poupadora de mão de obra48. Isto significa que majoritariamente a população 

migrante, sobretudo de localidades vizinhas, magnetizada pela possibilidade de 

conquistar um posto de trabalho na indústria tende a ficar desempregada contribuindo 

para um quadro de revés social na medida em que o número de subempregados, 

mendigos e marginalizados tende a alargar-se.  

 Araújo49 estudando questões análogas com relação à problemática da 

mendicância no Ceará pontua que ultrapassando o tratamento assistencial-policialesco, a 

pobreza, no caso específico da mendicância, passa a receber um tratamento social no 

sentido da tomada de um conjunto de diversas providências (objetivando-se a 

recuperação do mendigo) que se estendem desde o fornecimento de serviços de saúde a 

promoção de cursos de profissionalização. A mesma autora ainda percebe que o Estado 

brasileiro sempre tendeu a não desenvolver uma tradição de responsabilidade no âmbito 

social deixando que a própria sociedade se aparelhasse em empreendimentos de 

solidariedade. Os textos cotejados no Feira Hoje são unânimes em direcionar a 

responsabilidade com a questão da mendicância à comunidade feirense:  

 

                                                 
48SANTOS, Alane Carvalho. Feira de Santana nos Tempos da Modernidade: O Sonho da 
Industrialização. Salvador: 2002; especialmente demonstra o caráter exógeno da industrialização, 
chegando mesmo a questionar se aquela seria feirense. Idealmente o CIS deveria privilegiar o mercado 
local, a partir de uma integração setorial da economia (fornecimento da matéria-prima industrial, por 
exemplo), a geração de um número considerável de empregos na indústria, o aproveitamento do mercado 
consumidor da cidade e beneficiamento das atividades comerciais aqui desenvolvidas. Grande parte das 
promessas ou das conseqüências esperadas da indústria foram frustradas. “(...) A industrialização 
impulsionada em Feira de Santana se constitui em um fracasso, enquanto alternativa de desenvolvimento, 
por que é uma industrialização voltada para fora, indiferente a cidade (...)” p.15 
49ARAÚJO, Maria Neyára de Oliveira. A Miséria e os Dias: História Social da Mendicância no 
Ceará. São Paulo: Hucitec, 2000. 
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 um problema de tal envergadura como o da mendicância, só pode ser 
enfrentado e solucionado, se toda uma comunidade se unir, somando esforços, 
buscando soluções e pondo-as em prática, visando o bem comum. Pensar o 
contrário, querer entregar o caso apenas ao poder público, é desconhecer o 
problema e a realidade. A Afas esta necessitando cada vez mais de todos os 
feirenses para manter o trabalho a que se propôs realizar. Se esta ajuda falhar, 
todo o trabalho feito ate então se desmoronará e os mendigos voltaram às ruas 
com as mãos estendidas. E só à comunidade feirense caberá a culpa. 50   

 

Endossando essa perspectiva o periódico convidava a que os homens de negócios, as 

senhoras da sociedade feirense, as autoridades do município se voltassem para a 

instituição bem como toda a comunidade por meio do pagamento regular das suas 

contribuições51. Fica explícito nesse sentido que, mesmo tendo desenvolvido um 

trabalho em favor dos mendigos, como quer Brito52, a iniciativa de tratamento da 

mendicância atendia especialmente aos anseios de uma classe media ávida por 

progresso e desenvolvimento, ao asseguramento de uma imagética da cidade agradável 

aos olhos desta e dos visitantes, bem como atuou como importante elemento na 

consignação da economia do município na sua fase industrializante. O periódico Feira 

Hoje ao desenvolver tão intensa campanha em favor dessas ações também se coadunava 

a essas expectativas.  

“A Afas dentro das suas possibilidades, tem procurado realizar o seu trabalho de 

recuperação do mendigo, evitando que os mesmos infestem a cidade, e cuidando de 

recuperá-los à sociedade em condições de trabalho” 53 a tão propalada idéia de 

recuperação do pedinte proposta pelo Feira Hoje na sua sistemática campanha de adesão 

aos projetos assistenciais da Afas consistia na mutação do mendigo em um sujeito “útil 

a sociedade com o seu trabalho” 54.  

Após ser recolhido, o mendigo ao ser encaminhado a associação de assistência 

enfrentava um processo de triagem no qual se tencionava rastrear o seu lugar de origem 

assim como as possíveis razões da sua situação de pedinte, para somente a partir daí 

prestar-lhe a devida assistência: empregá-lo se estivesse em condições, encaminhar-lhe 

ao serviço médico se estivesse doente. Realizavam-se ainda cadastramento de famílias 

em situação de miséria: 

                                                 
50 Jornal Feira Hoje 08/05/1971 ano I n.36 p.2 
51Ver Jornal FEIRA HOJE 08/05/1976 ano IV num. 614. p.4 
52 BRITO (2008) Op. cit. 
53 Jornal FEIRA HOJE 08/05/1976 ano IV num. 614. p.4 
54 Idem  
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mantendo-as semanalmente com alimentos de primeira necessidade (feijão, 
farinha, café, açúcar, leite e carne), pagando até mesmo o aluguel da casinha 
onde vivem, desde que os mesmos tenham condições de trabalhar, nos mais 
diferentes setores adequados às suas condições55· 

 

 Não obstante a existência desses serviços, em declaração contida no mesmo recorte 

supramencionado o diretor executivo da associação fazia questão de esclarecer que a 

Afas não era um albergue onde o mendigo pudesse comer e dormir inversamente: “seus 

objetivos maiores são a recuperação do pedinte, transformando-o em mão de obra 

aproveitável” 56.  

Se valendo de métodos modernos, à época, como a terapêutica ocupacional 

“disto resultando um excelente trabalho de promoção humana recuperando o homem 

mendigo para a sociedade” 57 desde a sua fundação, em 1968, a entidade, 

incansavelmente promovida pelo jornal feira hoje58, já teria atendido: 

 

 cerca de 5.000 pessoas, incluindo o seu serviço de abrigo que receberam os 
seguintes benefícios: assistência médica: consultas, exames, remédios, 
hospitalização; alimentação (parte em gêneros e parte em dinheiro); habitação 
com doação de casas ajuda na construção e pagamento de aluguéis; vestuário; 
escolarização; treinamento ocupacional: oito cursos regulares de 
artesanato e um de treinamento agrícola; colocação do mendigo 
recuperado no mercado de trabalho59   

 

Longe de tomar o discurso jornalístico como verdadeiro, compreendendo a sua 

total subordinação a interesses políticos e de classe (certamente os mendigos tema de 

tantos textos da imprensa feirense talvez nem se sequer tomassem conhecimento dos 

artigos redigidos a seu respeito, tanto é que o jornal só fala do mendigo a partir das 

ações de assistência, o mendigo nesse sentido não foi ouvido ou pelo menos sua 

impressão acerca do trabalho desenvolvimento em seu benefício não aparece nas 

matérias examinadas), não podemos, portanto precisar se os serviços que aparecem 

                                                 
55 Jornal A TARDE 16 de março de 1974, documento 01/caixa 12/ Arquivo Público Municipal. 
56 Idem. 
57 Jornal Feira Hoje 25/12/1970 ano I n.17 p.3   
58 Em edição do dia 9/1/1971 o jornal Feira hoje ano I n.19 p.3, publica nota de agradecimento da direção 
da Afas ao apoio prestado pelo jornal na promoção daquela entidade “sirvo-me da presente para agradecer 
ao conceituado semanário Feira Hoje, a todos os seus proprietários e diretores, a positiva colaboração 
dada a Afas”.      
59 Idem. (grifo nosso)  
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descritos na fonte eram realmente efetivados e caso fossem, com qual regularidade. No 

entanto, mormente nos interessa aqui destacar o discurso em favor da profissionalização 

do mendigo como sendo a tônica da campanha levada a cabo pelo Feira  hoje. Nessa 

direção de acordo a proposta, do jornalismo promotor da industrialização da princesa do 

sertão, a reintegração do mendigo à sociedade teria como trampolim a ocupação 

profissional. Ao livrar a cidade da presença do sujeito mendigo atuava-se no sentido de 

não só higienizá-la limpando-a do resíduo social eliminando estéticas dissonantes 

daquela pretendida pelos poderes institucionalizados da cidade interessados em adentrar 

na lógica urbano-industrial, mas, sobretudo objetivava-se assegurar a criação das 

condições necessárias ao enquadramento social do mendigo, tal enquadramento passaria 

necessariamente pelo trabalho.  

No princípio deste capítulo discutimos a simbiose efetuada entre industrialização 

e desenvolvimento. Contrariamente a crença nessa associação o que se observa é o 

aprofundamento de problemas sociais que em longo prazo resvalaram em seqüelas 

sociais drásticas como o aumento da pobreza, da disseminação de invasões e favelas e 

da marginalização. Tendo em vista que aqueles que chegaram à cidade em busca dos 

empregos prometidos pela industrialização mesmo não os tendo galgado não retornaram 

a seus lugares de origem. Por conseguinte:    

 

Descrever o desenvolvimento da cidade calcado na indústria certamente é uma 
tarefa árdua só alcançada no âmbito do discurso, que por meio dos jornais, 
cumpre a sua função de mascarar o real sentido da industrialização feirense (...) 
se num primeiro momento a industrialização aparece com estratégia, e o bem-
estar coletivo como meta, constata-se efetivamente que tal indicador social é 
negligenciado existindo apenas no discurso, no segundo momento60.     

 

Destarte o contra-senso do discurso jornalístico reside no fato de que ao propor o 

trabalho como resolução da mendicância, ignora-se que a mesma teria sido intensificada 

pela ausência dele. A industrialização não promove melhorias nas condições de 

existência dos setores mais desprestigiados da população, muito pelo contrário, atuou 

muito mais como catalisador das contradições sociais intensificando um quadro de 

mendicidade ao atrair populações rurais para a cidade frustrando suas expectativas de 

melhorar de vida arrojando-as para condições sociais de extrema miséria. A situação de 

jovens e crianças que perambulavam pelas ruas abandonados, muito próximos da 

                                                 
60 Santos, op. cit. (p. 139-144) 
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situação humana do mendigo, também foi alvo de uma tática social de recuperação, 

diferente da que vimos até aqui, mas isso são cenas dos próximos capítulos... 
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CAPÍTULO II - DO ABANDONO 
 

 

2.1 Políticas de Recuperação do “Menor”: Uma Preocupação Nacional 

 

 

Esse capítulo se concentra no exame, em perspectiva histórica, das políticas e 

programas dedicados a infância/juventude sócio-economicamente subalternizada no 

Brasil, bem como e privilegiadamente analisa a maneira como em Feira de Santana na 

década de 1970 essa juventude pobre e marginal aparece nas páginas do jornal Feira 

Hoje. Ao lado da problemática da mendicância discutida no capítulo anterior, os 

menores abandonados, ou simplesmente “os pivetes”, como eram chamados, 

constituíram matéria especial do mencionado periódico, chegando mesmo a serem 

posicionados enquanto obstáculo ao ordeiro desenvolvimento da cidade. 

De modo sistemático o cuidado/vigilância com relação à infância e juventude, no 

Brasil, remota ao século XIX. Podemos pensar especialmente no fenecimento do 

sistema escravista de trabalho, como demarcatório do início de ações mais organizadas, 

visando o controle social dos filhos dos ex-escravizados61. Sublinhe-se, portanto, o 

direcionamento, desde o seu princípio, das políticas públicas voltadas ao ajuste de 

jovens tachados de perigosos e socialmente desviados.  

Importante destacar antes de mais, a própria redefinição do conceito de infância, 

operada paulatinamente a partir da modernidade (séculos XVII e XVIII) passando-se a 

enxergar a infância, a partir de então, enquanto uma fase particular do desenvolvimento 

físico e psicológico humano62. A infância, portanto converte-se em objeto de um saber 

médico especializado e de prescrições pedagógicas objetivando o seu crescimento físico 

e intelectual pleno, bem como a interiorização da obediência e respeito às normas e 

hierarquias sociais na medida em que são encarados como os futuros adultos. Nesse 
                                                 
61 FILHO, Walter Fraga. Mendigos, Moleques e Vadios na Bahia do Século XIX. São Paulo: Editora 
HUCITEC/EDUFBA, 1996, Demonstra, não obstante, no caso particular de Salvador, como ao longo de 
todo o século XIX, mormente a partir da sua segunda metade, os chamados moleques de rua, 
singularizados por seu comportamento lúdico e por vezes desafiador da ordem, caracterizado pelas 
pilhérias, jogos e brincadeiras assim como por práticas de pilhagem e arruaça, por meio de uma sua 
reunião em bandos, e de vadiação recusando submeter-se ao trabalho, foram alvo da atenção policial e de 
tratamento corretivo através do recrutamento em colônias militares e agrícolas e da submissão a mestres 
de ofício.           
62 Ver ARIÉS, Philippe. História Social da Criança e da Família. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. 
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sentido a escola/colégio enquanto lócus da disciplina e clausura infanto-juvenil tem sua 

gênese no interior dessa resemantização do conceito de infância.  

Rago63 pontua que de modo geral tanto a infância pobre, como os filhos das elites 

passam a constituir, desde o entardecer do século XIX e mais incisivamente na aurora 

do XX, uma preocupação tanto médica como educacional e política. Percebendo o seu 

caráter formativo e caracteristicamente plástico, o Estado também deveria chamar para 

si a tarefa de instruir a criança e o jovem dentro dos parâmetros da moral burguesa e do 

trabalho honesto. Nesse sentido se os filhos das elites recebiam muito mais um 

tratamento pedagógico e médico prescritivo, com a recomendação de leituras e 

exercícios físicos que auxiliassem no crescimento/desenvolvimento físico regular e na 

observância de preceitos morais de comportamento, os filhos das camadas populares, 

para além disso, sobretudo os abandonados, eram avaliados/tratados como politicamente 

perigosos.  

 A consideração da particularidade infantil nos estratos populares por sua vez 

também compunha um diagrama mais largo de reforma dos costumes dessa camada 

social, sobejamente sintonizada a idéia de disciplinarização via atividade produtiva, em 

meio às transformações urbanísticas republicanas, ao ideal de cidade modelo 

compreendida como lugar de trânsito célere e, sobretudo de realização do trabalho 

assalariado dito honesto. Destarte consoante esse pensamento não poderia existir espaço 

para aqueles que convertessem os centros urbanos em sua morada, ou nele realizassem 

trabalhos informais ditos ilícitos ou ainda o metamorfoseasse em lugar de 

“divertimento” 64, como o é particularmente, nos três casos acima citados, a situação das 

crianças e jovens em estado de abandono, daí muitas vezes receberem um tratamento 

policialesco.  

                                                 
63  RAGO, Luiza Margareth. Do Cabaré ao Lar: A Utopia da Cidade Disciplinar Brasil (1890-1930). 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. Especialmente o capítulo III “A Preservação da Infância”. 
64 RODRIGUES, Andréa da Rocha. A Infância Esquecida (Salvador, 1900-1940). Salvador: UFBA, 
Dissertação (mestrado em história), 1998; examinando as diversas formas de sociabilidade infantil, 
discute a atribuição de anti-modernidade e anti-civilização imputada às muitas das brincadeiras e jogos 
infantis, sobretudo aqueles realizados nas ruas por estorvarem o trânsito dos trabalhadores. Da mesma 
forma as brincadeiras eram entendidas como incentivos ou comparadas à vagabundagem na medida em 
que não estavam submetidas a monitoramentos de qualquer ordem, permitindo também o ocasionamento 
de enfretamentos físicos e tumultos.        
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No tocante a criança abandonada65, instituições de caridade e piedade, 

principalmente católicas (especialmente as santas casas de misericórdia), se ocuparam 

de forma majoritária em desenvolver trabalhos filantrópicos e assistenciais destinados a 

remover as crianças pobres das ruas, durante todo o século XIX. O segundo decênio do 

século XX, nesse sentido, baliza uma reorientação concernente a responsabilidade para 

com a infância abandonada antes a cargo da caridade religiosa. Assiste-se desse modo a 

uma atuação mais incisiva por parte do Estado (anteriormente restrita a ações 

meramente repressivas de caráter policial) com a implementação de políticas sociais. 

1927, sobremaneira, representa um ano marco por ocasião do decreto n° 17.343/A com 

a instituição do código de menores, primeira legislação específica para essa parcela da 

população.  

A essa altura faz-se necessário uma ponderação importante. Na virada do século 

XIX, mais especificamente com o estabelecimento do mencionado código em 1927, o 

termo “menor” antes servindo apenas para definir fronteiras etárias, passa a significar 

enquanto sinônimo, uma designação para crianças pobres em estado de abandono moral 

e/ou material 66. Isto é, por meio dessa legislação tencionava-se agir juridicamente com 

relação aos jovens pobres e abandonados, sobretudo removendo o até então irrefutável e 

inviolável pátrio poder. Ou seja, os pais de muitos desses jovens eram de certo modo 

considerados os responsáveis pelo modo de vida delinqüencial de seus filhos, portanto o 

seu inquestionável poder sobre os mesmos impedia uma atuação mais definitiva por 

parte do Estado no sentido da recuperação daqueles sujeitos através do internamento em 

instituições disciplinares.  

Portanto, se antes para além de ser uma questão principalmente da alçada de 

instituições caritativas quando não dos dispositivos policiais atuando por meio da 

violência e repressão, com a legislação o cuidado assistência e proteção da criança 

abandonada passa a constituir, de forma até mesmo monopolizada, encargo do Estado. 

                                                 
65 A noção de abandono está longe de ser monolítica. Ela encerra uma variedade de significados e matizes 
possíveis. Os contornos entre abandono e orfandade são por demais frágeis. Existe ainda a consideração 
de um abandono moral (ausência de comportamentos socialmente referenciados ou a burla dos mesmos, 
especialmente no que concerne a um comportamento industrioso) e outro material (incapacidade familiar 
de prover materialmente os seus membros) muito embora se opere, por meio duma criminalização da 
pobreza e dos hábitos e práticas dos estratos populares, uma conjunção invariável entre os dois. A perda 
dos pais, a própria dificuldade familiar em assistir materialmente os seus membros, uma decisão 
particular do jovem em abandonar o domicílio familiar (motivada por um anterior e intricado cotidiano de 
vivência e trânsito na rua), a prática de esmolar a fim de incrementar o orçamento familiar sem abandonar 
a família, tudo isso pode configurar uma situação compreendida como de abandono.   
66 Ver Fernando Torres Londoño. “A Origem do Conceito Menor”. In DEL PRIORE, Mary (org.). 
História da Criança no Brasil. 4. Ed. São Paulo: Contexto, 1996. 
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Discorrendo acerca do foco estatal com relação à problemática dos abandonados Passeti 

assevera: 

 

 A prisão e os internatos, em nome de educação para o mundo ou da correção 
de comportamentos, apresentam-se desempenhando um papel singular. 
Existem ao mesmo tempo como imagem disciplinar da sociedade – nelas os 
supostos desajustados deverão ser enquadrados – e imagem da sociedade 
transformada em ameaça – o lugar para onde ninguém pretende ir.67  

 

Destarte através do enclausuramento em instituições disciplinares específicas, 

assentadas numa suposta pedagogia do trabalho e para o trabalho, almejava-se 

corrigir/reintegrar socialmente os chamados jovens infratores. Torná-los obedientes e 

dóceis, em conformidade com a ordem, inseridos no mercado de trabalho. 

Paradoxalmente esse aparato institucional, possuía um caráter prisional o que 

proporcionalmente dotava de ineficácia a tão propalada educação para o trabalho.  

Ou seja, elegendo a detenção como medida correcional, e com ela todas as 

características do mundo das prisões, impessoalissando os internos por meio duma 

disciplinarização uniformizante bem como duma absolutização da autoridade, o Estado 

de certo modo fomenta uma reprodução da marginalidade e de um modo de vida 

delinqüencial. Isso também ocorre na medida em que, a partir da quebra do aparato 

disciplinar, a injuridicidade se enraíza no âmago desse aparato, criando-se no interior 

dessas instituições uma complexa rede, um intrincado sistema de troca de favores 

envolvendo os jovens detentos, seus familiares assim como e primordialmente os 

próprios agenciadores das instituições numa “economia da ilegalidade” (para usar uma 

lapidar expressão de Passeti68) na qual circulam das mais variadas ilícitas mercadorias. 

Nesse diapasão o mais de perto e perversamente prejudicado é o jovem interno que 

carrega a indelével cicatriz de já ter passado por essas instituições correcionais. A 

sociedade passa-os a enxergar como criminosos em miniatura ou em formação.  

Ao adotar o encarceramento, sob o argumento da periculosidade representada por 

esses jovens à manutenção da ordem, o Estado, também os reconhece como criminosos, 

não obstante a fim de legitimar a adoção desse modelo de recuperação utilizou-se, 

sobremodo durante a década de 30, a análise médica-jurídica pretendidamente no 

                                                 
67 Edson Passeti. “Crianças Carentes e Políticas Públicas”. In DEL PRIORE, Mary (org.). História das 
Crianças no Brasil. 4. Ed. São Paulo: Contexto, 2004. P.335. 
68 Idem.  
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sentido de localizar na personalidade e constituição psicológica do jovem a razão do seu 

comportamento desajustado, autorizando a sua reclusão. Como podemos perceber ao 

longo dessas páginas, a vigilância do Estado atinente ao jovem abandonado inaugurada 

de modo mais organizado a partir da década de 1920, se estende e intensifica ao longo 

das décadas ulteriores especialmente durante a ditadura do Estado Novo (1937-1945), e 

de modo ainda mais sistêmico (inclusive com a implantação de um programa que 

almejava funcionar nacionalmente integrado) durante a Ditadura Militar.  

Instituem-se naquele contexto novos procedimentos no sentido da reintegração 

social do “menor”. Sublinhe-se uma vez mais a significação atribuída ao termo aspeado: 

menor nesse sentido era o jovem membro de famílias denominadas desorganizadas69, 

habitantes de bairros marginalizados, cujos pais geralmente encontravam-se em situação 

de desemprego real ou disfarçado quando não eram migrantes ou até mesmo viviam em 

estado de mendicidade. Adota-se nessa direção um programa de recuperação (visando à 

reintegração desses jovens especialmente no mercado produtivo capitalista) com um 

viés interdisciplinar, com a participação de uma gama variada de profissionais, e com 

uma perspectiva “biopsicossocial”, procurando romper certa maneira a biologização do 

jovem categorizado criminoso, levando em consideração as suas condições reais e 

materiais de existência.  

 

2.2 Os pivetes da Feira ou “os pontos negros no branco véu da Princesa” 70 

 

                                                 
69 Em grande medida a estigmatização do jovem denominado “menor” esta relacionada ao maniqueísmo 
entre famílias consideradas estruturalmente organizadas com acesso aos bens de consumo, ao trabalho e a 
escola, integralizadas e inseridas na ordem, em oposição, a grupos familiares marginalizados, 
desqualificados tecnicamente para o trabalho sob a égide do capital. Atente-se nesse sentido para o 
processo de exclusão social decorrente da colisão entre um padrão cultural do mundo rural com um 
padrão cultural urbano. Grande parte dessas famílias consideradas desorganizadas são frutos desse 
choque. Ou seja, particularmente num contexto industrializante (como foi discutido no capítulo anterior) 
assiste-se um processo migratório intenso ocasionado pela indústria como chamariz de oportunidades de 
emprego. Grande parte das famílias que migram, dentro dessa lógica, sendo não especializadas, possuindo 
outra compreensão do trabalho bem como do tempo laboral, acabam sendo espremidas nas margens dos 
grandes centros, habitando favelas e bairros periféricos, desempregados e excluídos. Perversamente 
opera-se uma explicação que atribui a marginalização desses sujeitos à sua desqualificação para o 
trabalho. Nesse sentido consultar PASSETI, Edson. O Que é Menor. São Paulo: editora brasiliense, 
1985. E com relação à migração ver BRITO, Charlene Jose de. Presença Protestante Progressista em 
Feira de Santana: Um Trabalho Ecumênico de Ação Social (1970-1990).  Feira de Santana: 2008. 
(monografia). Universidade Estadual de Feira de Santana. 
70 Excerto pinçado em editorial publicado pelo Jornal Feira Hoje em 10/04/1971 ANO I, N.32, p.2 
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Seguindo uma de suas marcas, discutir em de forma canção temas de abrangência e 

caráter social, Chico Buarque no ano de 1970 em parceira com Francis Hime expôs uma 

realidade presente nas grandes cidades brasileiras, naquele momento, na composição do 

samba intitulado “pivete”. Nessa música os compositores mapeiam, no caso particular 

do Rio de Janeiro, a circulação diversificada dos meninos de rua e ao mesmo tempo 

apresentam em tons algo jornalísticos as estratégias da labutação diária daqueles garotos 

na luta pela sobrevivência nos grandes centros:  

 

No sinal fechado/ele vende chiclete/capricha na flanela/e se chama Pelé/pinta 
na janela/batalha algum trocado/aponta um canivete/e até/dobra a carioca olerê/ 
desce a frei caneca olará/ se manda pra tijuca/ sobe o borel/ meio se 
maloca/agita numa boca/descola uma mutuca/ e um papel/ sonha aquela mina 
olerê/ prancha, parafina, olará/ dorme gente fina/acorda pinel/ zanza na 
sarjeta/fatura uma besteira/e tem as pernas tortas/ e se chama Mané71  

 

na batalha por algum trocado o menino de rua tanto “zanza na sarjeta” como vende 

chicles no semáforo, flanela automóveis e, se ao aparecer na janelas dos carros, 

solicitando a retribuição por seus serviços, não for atendido, lança mão do canivete. E 

transita e corre perigo e se diverte e constrói cartografias, conhece a cidade, suas 

subidas e descidas, suas malocas, locais de refúgio ou esconderijo. O tema da canção 

acima apresentada se aplica a cidade de Feira de Santana, podemos constatá-lo e 

partiremos para uma sua análise por meio das páginas de um periódico da cidade:  

Em 1971, o jornal Feira Hoje publicou editorial no qual expunha suas posições 

acerca do que qualificava, à época, como os grandes problemas cotidianos (os pontos 

negros segundo sua análise) da cidade de Feira de Santana: o tráfego caótico e ausência 

de um serviço de trânsito adequado, a existência de oficinas “estrelas” (ferros velhos) 

nas vias públicas, a ausência do controle das tarifas de táxi (por meio dos aparelhos 

chamados taxímetros), e para completar a lista, o número crescente de pivetes, rotulados 

pelo jornal de “prematuros marginais”72. Tais problemas emperravam, segundo o ponto 

de vista do jornal, o desenvolvimento da cidade. Sentenciava:  

 

Somamos os problemas, mas não somamos as providências. O que estacionou 
regrediu. Fale-se tanto em liderança, progresso, desenvolvimento, grande Feira. 

                                                 
71 Francis Hime - Chico Buarque/1978. A canção foi gravada por Buarque primeiro no disco “Chico 
Buarque” de 1978, depois no disco “Paratodos” de 1993.      
72 Jornal Feira Hoje em 10/04/1971 ANO I, N.32, p.2. 



 

 

  37 
 

Mas este é o quadro que infelizmente visualizamos: de uma Feira de Santana 
que em certos aspectos é a mesma cidade do passado que todos buscam criticar 
e esquecer... confiamos em que os poderes públicos levaram em conta os 
nossos apêlos, e que os problemas, grandes e pequenos, humanos e materiais 
serão solucionados e estaremos marchando, verdadeiramente, para construção 
da grande Feira. 73  

 

Refutava, pois o jornal, a suposta atmosfera de desenvolvimento inexorável que 

invadira a cidade pelos idos da década de 197074, nesse sentido chega até mesmo a 

sugerir uma cronologia para o município, ao se reportar a uma “cidade do passado” da 

qual a Feira de Santana da década de 1970 não muito se distanciava, consoante sua 

apreciação contrapontística. Desse modo a cidade do passado sobrevivia tendo em vista 

a persistência de problemas que só seriam aceitos ou tolerados naquela cidade de 

outrora. A Feira de Santana se de fato almejasse, e para isso convocava os poderes 

públicos, marchar rumo ao progresso e concretizar o discurso do desenvolvimento teria 

que solucionar certos problemas. Os chamados pivetes aparecem como sendo um deles. 

Nesse ínterim, para além desse sintomático editorial das mazelas da “grande Feira”, o 

jornal ao longo da década de 1970 construiu uma argumentação particular acerca do 

quarto problema por ele levantado no editorial acima examinado. 

Contudo gostaríamos antes de ponderar, como já foi esboçado linhas atrás, que a 

vigilância dispensada à problemática do “menor abandonado”, particularmente durante 

a Ditadura Militar, possui um caráter integrado e de dimensões nacionais. Através da 

Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM), e da criação de uma Política 

Nacional destinada ao controle/recuperação do jovem abandonado (devendo funcionar 

por meio de instituições instaladas nos diversos estados da federação) esperava-se 

romper com certo modelo de tratamento considerado paliativo, adotando-se o modelo de 

internação. Caberia, pois a essas instituições vigiar o “menor”, sobretudo tendo em vista 

                                                 
73 Idem.  
74CRUZ, Rossine Cerqueira da. A inserção de Feira de Santana (BA) nos processos de integração 
produtiva e de desconcentração econômica nacional. Tese (Doutorado) - Universidade Estadual de 
Campinas, Instituto de Economia, 1999. Discute a disparidade entre a dinamização da economia feirense - 
promovida certa medida pela implementação da “nova indústria” a partir de 1970 - e os indicadores 
sociais, desproporcionais ou em descompasso a esse crescimento industrial. O autor chega mesmo a falar 
em uma “dívida social” para com parcela majoritária da população feirense a qual, (tanto na cidade como 
no campo, e de modo especial a que migrou do campo para a cidade), passou por um processo de 
degradação das suas condições de vida com a intensificação da pobreza decorrente daquela disparidade. 
Para um exame mais aprofundado consultar especialmente o capítulo V “Feira de Santana: urbanização 
periférica e desafios para uma inserção ‘positiva’ nos movimentos de globalização”.       
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sua condição material de extrema pobreza, a qual, segundo o programa correcional, os 

aproxima do crime e da marginalidade.75  

Caracterizando os jovens e crianças abandonadas como sujeitos carentes de 

formação e “sozinhos no mundo” 76 aspectos que, segundo sua ótica, os encaminhava a 

prática de atos criminosos, o Feira Hoje em editorial veiculado em fevereiro do ano de 

1971 reclamava um olhar que ultrapassasse o simples tratamento policial remetido ao 

problema que categorizava como sendo de ordem social. Nesse sentido queixava-se da 

inexistência de instituições para o tratamento desses jovens, propondo um olhar mais 

resoluto por parte dos poderes públicos para a resolução, que se afigurava distante, da 

questão. No mesmo texto faz-se referência a um assalto a residência de um ex-prefeito 

da cidade, supostamente cometido por sujeitos de apenas 12 anos de idade77. O 

editorialista utiliza-se de tal acontecimento para ilustrar a gravidade atribuída ao mote 

do editorial.  

Contraditoriamente, poucos meses antes o mesmo jornal imprimira editorial78 

intitulado “Crianças” no qual listando as tentativas - a seu ver ineficazes, porém 

louváveis -  de recuperação empreendidas no município até o momento79, mencionava 

em tom elogioso a integração de Feira de Santana dentro do programa da Fundação 

Nacional de Bem-Estar do Menor. Cito:  

                                                 
75 Opera-se perigosamente, desse modo uma relação causal entre pobreza e crime, ou melhor, criminaliza-
se a pobreza. Assim, por meio de programas sociais autoritários o Estado pretende amoldar práticas 
desviantes (juridicamente ações ilícitas quando praticadas por menores (daí também a utilidade do termo) 
eram consideradas desvios.) ao modelo normativo da ordem. Tendo em vista que, levando-se em 
consideração a exclusão do mercado de trabalho, a infração ou a conduta anti-social do jovem não é 
explicada com base nessa exclusão, localiza-se na família do jovem (também atingida, diga-se de 
passagem, pela incapacidade do mercado de trabalho em empregar seus componentes) a causa primordial 
do seu desvio comportamental. Dessa maneira atribui-se a questão um caráter social e público, 
justificando a intervenção estatal na mesma. Ver Edson Passeti. “O Menor no Brasil Republicano”. In 
DEL PRIORE, Mary (org.). História da Criança no Brasil. 4. Ed. São Paulo: Contexto, 1996. 
76 Jornal Feira Hoje 20/02/1971 ANO I N.25 p.2 (Editorial) 
77 Encontramos ainda com relação a assaltos supostamente realizados por “pivetes”, uma nota com o 
título “pivetes suspeitos de roubo” publicada no dia 28/03/1974 ANO IV N. 292, p.3 relatando a denúncia 
efetuada por um morador da cidade que teria tido sua residência, localizada a Rua Castro Alves, 
“arrombada” e “furtada”. Com relação ao fato os vizinhos do denunciante teriam visto “três pivetes 
rondando a casa”, sendo os mesmos, a partir de tal indício, implicados pelo ocorrido. Ao lado da referida 
nota fora impressa, uma outra referente à prisão realizada na Praça Fróes da Mota de sujeitos 
categorizados como “marginais  J.A. L vulgo ‘ Iscalifa’ e A.C. C vulgo ‘paizinho’”. A disposição das 
matérias nos faz pensar (levando em conta a própria diagramação jornalística carregada de sentido e 
significado) numa aproximação temática (os sujeitos que compõem as notas supramencionadas são 
entendidos como marginais, muito embora os que ilustram a primeira não sejam assim diretamente 
classificados) sub-reptícia entre os dois textos ao destiná-los a mesma página e mais ainda ao arrumá-los 
de modo tão próximo numa quase confusão entre os dois.                  
78 Jornal Feira Hoje 10/10/1970 ANO I, N. 6, p.2 (Editorial) 
79 Idem. Cita-se na matéria a existência de uma escola de menores que atendia a quantidade de 40 
meninos em estado de abandono.  
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O caminho que parece o mais racional vem sendo apontado pela 
Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, entidade que conta com o apoio 
do governo federal e de órgãos internacionais. (...) Feira de Santana – para 
orgulho nosso – está incluída entre as poucas cidades do Brasil onde a  
Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor realiza um trabalho pioneiro e 
experimental, dentro da filosofia a que já fizemos referência. É preciso 
entretanto que se difunda por todo o país aquilo já se torna um princípio, até 
mesmo nos mais pobres bairros de Feira de Santana: toda criança necessita ir a 
escola, nela encontrar estudo trabalho e recreação.80  

  

 Diante de tal imbróglio, e cotejando o material recolhido, a problemática dos jovens 

abandonados, em Feira de Santana, parece agudizar-se a partir do ano de 1971. Nesse 

sentido a partir desse ano todo material que coletamos aponta para uma intensificação 

da questão. Com relação à FUNABEM, não temos ao certo crença de que tem se 

instalado uma de suas correlatas em terras feirenses, a esse respeito em editorial relativo 

ao ano de 1976 tratando da não inserção de Feira de Santana nos convênios firmados 

com a referida fundação, o jornal obtemperava:  

 

Inexplicavelmente a Feira de Santana não foi incluída em nenhum 
desses convênios que são celebrados através da secretaria de justiça. 
Municípios menores, com problemas menores foram incluídos e fizeram 
convênios. Mas a Feira de Santana não possui qualquer assistência da 
FUNABEM. (...) A não inclusão é sob todas as formas inexplicável, pois a 
cada instante maior número de menores abandonados ganham as ruas da Feira 
e Santana e um problema social da maior gravidade vai se tornando mais 
sério.81   

 

Tendo existido ou não na princesa do sertão um convênio com a FUNABEM82, o que 

nesse texto nos interessa de fato é o caso de o jornal, aqui sob escrutínio, se filiar a 

                                                 
80 Idem.  
81  Jornal Feira Hoje 09/04/1976 ANO VI, N 595. 
82 Não é nosso objetivo aqui escrever um história dessa fundação na cidade de Feira de Santana, 
preocupamo-nos antes com o discurso do “Feira Hoje” no tocante a problemática do “menor”. Não 
obstante as referências a citada fundação aparecem de modo nebuloso no jornal, os dois editoriais citados 
na página anterior se confrontam e o período de publicação que os separa é relativamente pequeno (Cinco 
meses), para entornar ainda mais a questão encontramos matéria publicada em 01/08/1974 na página 3 do 
mesmo jornal, versando acerca da assinatura de um convênio a ser firmado com a FUNABEM, contando 
inclusive com verba especial da Prefeitura municipal autorizada pela câmara de vereadores da cidade; ao 
lado disso o decreto municipal n.3.769/74 de 31 de maio (jornal Feira Hoje 01/06/1974 ANO IV N 317.) 
que abria o referido crédito com a verba de 60.000 cruzeiros para lastrear as despesas com o convênio 
fora publicado e por nós coletado no mesmo jornal Feira Hoje. Por outro lado o editorial em tela, datado 
do ano de 1976, afirma não ter sido Feira de Santana incluída em nenhum convênio com a Fundação 
Nacional do Bem-Estar no Menor na Bahia, de modo que a questão fica para ser melhor estudada por 
corajosos pesquisadores que se animem com a problemática, ou em trabalhos futuros nos quais possamos 
contar com mais amplo cotejo documental a esse respeito.       
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proposta de tratamento da Fundação, e insistir na sua incorporação na cidade de Feira de 

Santana. Em assim sendo, um aspecto pelo menos fica evidente nas fontes analisadas: a 

gravidade diuturnamente conferida ao modo de vida dos chamados pivetes. As vésperas 

do natal de 1973 o jornal transcreveu e publicou (corroborando ao fazê-lo sua 

pertinência para o contexto feirense) um texto originalmente impresso num periódico de 

Salvador intitulado “A Semana”, no qual se lia:  

 

O menor abandonado é um dos mais graves problemas sociais de uma 
comunidade. É doloroso o velho mendigo. É constrangedor o pedinte de 
qualquer idade. Porém ultrapassa os limites da afronta a dignidade humana a 
figura da criança que, na vida, só esta encontrando a escola do roubo e do 
crime. Delas a nossa cidade está cheia, exigindo que nos acautelemos para não 
sermos suas vítimas. É terrível nós, adultos, termos medo das crianças. De 
crianças que não são culpadas mais vítimas. 83        

 

Ao estabelecer uma hierarquia da comoção pública e da dignidade humana, a articulista, 

demarca uma diferenciação entre a criança e o adulto. Estes últimos quando em situação 

de mendicidade seriam até toleráveis apesar de também terem sua dignidade ferida, ao 

passo que a criança, paciente da miséria diferentemente do adulto indigente, quando 

imersa na mesma situação destes, representaria um ultraje multiplicado a dignidade do 

ser humano. Toma-se a criança, portanto, como um ser dotado de qualidades especiais, 

diferente do adulto, necessitando pois de cuidados igualmente diferenciados. Num misto 

de discurso religioso e sociológico a autora do texto jornalístico, em outro fragmento, 

aponta as desigualdades sociais e a miséria material das famílias dessas crianças como 

as causas que engendravam o seu modo de vida criminoso, que os colocava na escola 

“do crime e do roubo”. Concomitantemente, embalada pelo significado religioso do 

natal, a articulista pressagiava:  

 

É possível que as soluções não estejam ao nosso alcance. Isto porém não deve 
apaziguar as nossas consciências. Trata-se de um pecado coletivo e nós somos 
membros dessa comunidade. E dele vamos prestar contas a Deus, se não pela 
nossa culpa indireta, mas pela nossa indiferença perante ele.84 

 

Ao lado das causas socioeconômicas, a negligência da comunidade, também seria 

responsável pelo agravamento da problemática. Em nota anunciada em destaque na 

                                                 
83 Jornal Feira Hoje 20/12/1973 ANO IV, N. 252, p.7  
84 Idem. 
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primeira página do mesmo jornal, a comunidade feirense se indignou com um 

acontecimento ocorrido na conhecida galeria Carmac85: “Um guarda de segurança 

conhecido pela alcunha de Zé, na manhã de ontem, agrediu ao menor conhecido como 

Barrão, no interior da galeria Carmac, gerando enorme confusão, visto que o menor 

ficou grande tempo desacordado.” 86 Controlando o trânsito no interior do referido 

estabelecimento, o guarda teria impedido a presença do jovem Barrão na galeria ao que, 

ele revidou insultando a mãe do segurança, motivando, de acordo a nota jornalística, a 

agressão, e provocando ao mesmo tempo a indignação dos transeuntes. A circulação por 

ambientes diversos, numa verdadeira composição de roteiros e mapas urbanos, constitui 

para os chamados meninos de rua (na documentação aparecendo como menor) uma 

característica marcada pela perambulação, pela negação da fixidez, numa trama toda 

complexa pela conquista da sua sobrevivência no espaço da rua.87  

 No caso da documentação acima apresentada, a presença ou a passagem do 

jovem, ao ser contida pelo segurança, nos informa do incômodo provocado por essa 

presença e da demarcação daqueles que poderiam livremente transitar sem serem 

incomodados ou até mesmo agredidos pelos zeladores do patrimônio da galeria. “O 

menor”, certamente tomado como alguém suspeito e perigoso, podendo inclusive lançar 

mão da prática de esmolar junto aqueles que porventura visitassem as lojas da galeria ou 

mesmo tomar-lhes os pertences, é expulso. O jovem, no entanto, resisti a expulsão numa 

luta pela preservação da sua liberdade de transitar pela cidade.   

 Com relação ao trânsito dos jovens de rua ou nas ruas de Feira de Santana, o 

jornal Feira Hoje, situava a Estação Rodoviária da cidade como o ponto preferido no 

qual: (...) se acha a maior concentração dos menores abandonados pedindo auxílio e se 

candidatando a marginalidade. É necessário que uma providência seja adotada. ”88 Mais 

uma vez a aproximação entre o modo de vida do jovem considerado abandonado e a 

marginalidade, ou antes, a marginalidade compreendida como decorrência do 

                                                 
85 Essa galeria ainda hoje existe, localiza-se na Avenida Senhor dos Passos no centro da cidade de Feira 
de Santana. 
86 Jornal Feira Hoje 20/08/1974 ANO IV, N. 349, p.3. 
87 Ver GREGORI, Maria Filomena. Viração: Experiências de Meninos nas Ruas. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2000. A autora propõe interessante diferenciação entre as tipologias de meninos 
de rua e meninos nas ruas. Os primeiros seriam jovens até a idade de 18 anos que tendo as amarras 
familiares combalidas ou até mesmo rompidas, fazem das ruas sua morada expondo-se aos contratempos 
e riscos vários presentes nos centros urbanos. Já os segundos constituiriam um grupo de jovens que apesar 
de conservarem os vínculos familiares, passam bocado de tempo nas ruas desenvolvendo trabalhos 
informais ou até mesmo mendigando para incrementar o orçamento da família.        
88  Jornal Feira Hoje 24/11/1977 ANO VIII, N. 1064, p.2 
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desamparo desses jovens. Ao longo do texto fica sugerida na documentação por nós 

examinada até aqui, a recomendação insistentemente repetida pelo jornal acerca da 

remoção dos “menores abandonados” das ruas. A permanência nas ruas os conduziria 

inevitavelmente, de acordo aquela argumentação, ao ingresso no mundo do crime. 

Tendo em vista o convertimento do espaço da rua em local de trabalho, e na medida 

mesma em que o tipo de atividade laboral realizada por esses jovens não é socialmente 

legitimada, compreendidas, freqüentemente, como meios de sobrevivência ilegais, 

elabora-se uma concepção sobre as mesmas como sendo tangentes ao crime dado o seu 

caráter extra-oficial.  

Existe, historicamente, no caso brasileiro, uma tendência em compreender a rua 

como espacialidade perigosa e algo convulsa contaminada pelos vícios e dominada pela 

imoralidade e por práticas arbitrárias e violentas, nesse sentido a convivência 

permanente nas ruas, para além das ocasiões de labuta (nas quais a rua funciona muito 

mais como artéria e ligação aos locais de trabalho), é entendido como propício ao 

desenvolvimento de um modo vida desregrado e ao exercício de atos violentos por ser a 

rua o desaguadouro das contradições sociais. Gregori pontua:  

 

Existe, pois, uma representação - difundida por todo o corpo social – que toma 
a rua como lócus onde deságuam as contradições e implicações de uma 
realidade social de desigualdade, de ausência de cidadania e de violência. Por 
que a rua é assim constituída, trata-se de evitar um convívio mais intenso com 
ela e assegurar que os mais indefesos nela não permaneçam. 89    

 

No sentido da retirada dos “menores abandonados” das ruas, impedindo que os mesmos 

“continuem perambulando pelas ruas da cidade fazendo um vestibular para 

marginalização” 90 o Feira Hoje em editorial respectivo ao ano de 1977 informava, 

afinando-se, da edificação de um centro de ressocialização de menores pelo governo do 

Estado na cidade de Feira de Santana servindo a reintegração dos mesmos à 

                                                 
89 GREGORI, Maria Filomena. Viração: Experiências de Meninos nas Ruas. P. 62.  Nessa mesma 
direção ver DA MATTA, Roberto. A Casa e a Rua. São Paulo: Brasiliense, 1987. Onde o antropólogo 
oferece excelente interpretação sobre a estruturação do mundo da rua e do mundo da casa, suas éticas e 
cidadanias particulares no Brasil. Para o autor, sinteticamente, a rua simbolizaria, em oposição a casa, o 
lugar da aplicabilidade da lei àqueles sujeitos desprestigiados socialmente, assim muitas vezes assumi o 
caráter de uma ordem injusta por que toma o direito como privilégio, o conferido somente àqueles bem 
situados no interior da hierarquia social brasileira. Cria-se nesse sentido uma ojeriza com relação à rua 
que passa a ser vista como um lugar hostil, em contrapartida a casa, na qual imperando uma 
supercidadania, ao inverso da rua, o conceito de indivíduo não prevaleceria.    
90 Jornal Feira Hoje 03/08/1977 ANO VII, N. 991, p.2.  
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comunidade “em condições de trabalho aperfeiçoado” 91. Para além de 

esconder/enclausurar em instituições, a pobreza urbana personificada na figura dos 

jovens e crianças em estado de abandono, almejava-se um seu aproveitamento e 

inserção no mercado como mão - de obra qualificada.  

Dentro desse viés a ressocialização aconteceria através do trabalho e se 

efetivaria por meio dele. Ao mesmo tempo em que tomava o trabalho como mecanismo 

de reintegração e participação social, como finalidade dos programas destinados aos 

“menores abandonados”, o jornal, no mesmo texto, apontava a carência afetiva e de 

estruturação familiar como sendo também componentes responsáveis pela partida do 

jovem para o agasalho das ruas “em busca do seu sustento”, no entanto “a adversidade o 

transforma num marginal futuro” 92. A fonte parece corroborar o que já discutíamos em 

linhas anteriores: o convívio na rua, mais especificamente ainda, a sua metamorfose em 

residência, a negociação diária com suas senhas na tentativa da sobrevivência, é 

compreendida como sendo uma senda a marginalidade no caso particular dos 

abandonados.              

 Na data em comemoração ao dia das crianças do ano de 1977 o jornal 

aproveitando o ensejo construiu seu editorial centrado numa argumentação em torno do 

cuidado com a infância, da instrução e educação visto que as crianças se converteriam 

nos “dirigentes do mundo, nos condutores dos destinos da humanidade” 93. Para tanto 

necessário se fazia que esses futuros dirigentes do mundo tivessem suas condições de 

desenvolvimento asseguradas, advertia o editorialista:  

 

E a formação da criança é, sem qualquer dúvida uma das metas prioritárias de 
qualquer plano governamental, meta que deve ser cumprida. Esta semana da 
criança deve servir para que todos se lembrem do menor abandonado, que, 
muitas vezes se transforma em pivete e, daí, em marginal. Um trabalho tem que 
ser desenvolvido para que diminua o índice de menor abandonado 94      

 

Seria o caso então de indagar, no que diz respeito ao “menor abandonado”, quem de 

fato os abandonava, os relegava ou os encaminhava a essa situação. O jornal pede aos 

seus leitores que lembrem ao menos naquela data daqueles sujeitos, ao mesmo tempo 

em que reclama uma atenção mais concentrada visando à redução do número de 

                                                 
91 Idem.  
92 Idem.  
93 Jornal Feira Hoje 12/10/1977 ANO VIII, N. 1032, p. 2.  
94 Idem.  
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abandonados. De tal modo dando a entender uma ineficiência possível presente nas 

tentativas feitas nesse sentido até aquele momento, ao chamar a atenção para a 

precedência que políticas voltadas à infância devem ocupar nos planos de governo e 

mais do que isso a materialização necessária das mesmas.   

 Logo, como temos tentado explanar, o discurso jornalístico aqui analisado, 

persisti na denominação de menoridade, na significação jurídica e institucional que lhe 

vai embutida (concernente a deficiência e comportamento desviante como sendo 

peculiares a essa faixa etária a partir de um recorte de classe social), simultaneamente 

insistindo também numa responsabilização da desorganização da família e da 

incapacidade das mesmas em prover e instruir corretamente seus filhos como sendo 

motivadores do abandono, ainda que aponte em alguns momentos para observações 

timidamente consideradas com relação aos fatores da desigualdade e da miséria como 

fomentadores do desamparo desses jovens. 

 Ora, tomando o comportamento desses garotos como ameaçador, na medida em 

que a sua condição social expõe de maneira nítida os contra-sensos da estrutura social e 

abala de modo dramático a crença sistematicamente difundida da possibilidade a todos 

concedida de uma existência honesta no interior das balizas legais e socialmente 

referenciadas por meio do trabalho e da frugalidade, se justifica a atuação de instituições 

correcionais destinadas a controlá-los e de certo modo interditá-los enquanto sujeitos.95   

 O que sobressai e obstinadamente aparece, portanto, é o apontamento da 

gravidade e do crescimento da problemática do abandono em Feira de Santana durante a 

década de 1970, e como solução, a contumácia proposta do recolhimento dessa 

juventude desamparada das ruas da cidade por instituições especializadas que se 

ocupassem da sua reintegração social, que os inserissem na ordem. Já que, como 

citamos com palavras do próprio periódico, no título desse item, em meio ao discurso 

do progresso e do desenvolvimento, tão caros a época, os pivetes ao lado de outros 

problemas constituíam, para o Feira Hoje, “de há muito, os pontos negros no branco véu 

da princesa.”96  

        

 

                                                 
95Ver ARRUDA, Rinaldo Sergio Vieira. Pequenos Bandidos. São Paulo: Global Ed, 1983. 
96Jornal Feira Hoje em 10/04/1971 ANO I, N.32, p.2. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao invés de ultimar, o presente trabalho - para além de ambicionar ser uma 

contribuição, ainda que elementar à história da pobreza - muito mais descerra os estudos 

a propósito da população mendicante e da infância esquecida e em situação de 

abandono na cidade de Feira de Santana. No que viemos caminhando até aqui, 

especialmente no tangente a mendicância, nos faltou o diálogo com autores dedicados a 

entender tal fenômeno, simplesmente por que, em se tratando do contexto feirense, eles 

não existem ou pelo menos não nos foram apresentados a tempo. Portanto tal temática 

constitui um campo aberto de investigação, reclamando o suor de pesquisadores audazes 

para vasculhar outras possibilidades documentais não privilegiadas por nós na 

elaboração deste trabalho.  

Aqui nos debruçamos sobre a discursividade jornalística no intuito de localizar 

sua coluna vertebral referente aos interesses e desejos interpretativos, visões e imagens 

construídas com relação aos mendigos e crianças/jovens em situação de abandono. E o 

tencionamos fazer sem menosprezar o contexto no qual foi composta e circulou entre os 

feirenses. Sintonizada ao discurso do progresso favorecido pela onda industrializante 

que graçou pelo município nos idos de 1970, o espaço recorrente destinado ao combate 

a mendicância e ao discurso correcional e recuperatório dos chamados “menores 

abandonados” nas páginas do jornal “Feira Hoje”, informa ao menos de modo acertado 

da expressividade do fenômeno da mendicância e do abandono à época.  

Ora, certamente como decorrência de um processo de desenvolvimento 

industrial limitado em seu alcance e enviesado em seu privilegiamento, para o qual a 

cidade se preparara infra-estruturalmente, e que só viria a beneficiar diretamente os 

grupos empresarias estreitamente acoplados aos interesses e facilidades, inclusive 

tributárias, ofertadas pela administração municipal, assistimos a uma calefação das 

contradições sociais endógenas super aquecidas pelo crescimento populacional 
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resultante das migrações. As problemáticas da mendicância e do abandono seguramente 

encontram nesse diapasão uma elucidação possível. Não obstante destoando de uma 

perspectiva que arroga exclusivamente à majoração demográfica a explicação do 

problema, propomos um olhar sobre a intensificação da pobreza da própria população 

da cidade. Nesse sentido a problemática do abandono parece ser ainda mais afirmativa e 

reveladora.  

 A apreensão e nível de desagrado com relação aqueles sujeitos, decididamente 

devem estar ligados às dimensões que os dois fenômenos – abandono e mendicância - 

assumiam naquele momento, e isso fica nítido na documentação analisada ao longo 

dessa monografia. De tão intensa e cotidianamente visível a pobreza incomodava, 

destoava do cenário pretendidamente progressista reclamado para a cidade. Os 

mendigos e meninos abandonados parecem ilustrar o limite desse progresso, ou um seu 

saldo. Nessa direção o sujeito mendicante e o jovem em situação de abandono foram 

alvos, como demonstramos no decorrer do presente texto, de um discurso de 

recuperação para o trabalho. Um projeto de ressocialização cujo âmago, ainda que 

contivesse entretons de preocupação com a promoção da dignidade humana, consistia 

em, além de invisibilizar a pobreza retirando-a do centro da cidade e encerrando-a em 

instituições disciplinares específicas, almejava, sobretudo, converte-la em mão de obra. 

O trabalho, por conseguinte, atuaria enquanto mecanismo de controle.    

Mais especificamente com relação ao “menor abandonado”, existe algo de 

preventivo no tratamento que lhes deveria ser impetrado. O documental sob nosso 

apreço insiste no incontornável destino de criminoso que esperava aqueles sujeitos, caso 

não lhes fosse, ainda durante a juventude, moldado o comportamento desviante. Como 

já discutimos linhas atrás, no contexto que estudamos, a noção de “menor abandonado” 

estava prenhe de significação, seu funcionamento semântico dando-se a partir de um 

recorte de classe social. Ora, mesmo procurando considerar a condição material como 

dado relevante para a compreensão da situação de vida dos mesmos, 

deterministicamente discriminava-se aquela condição como cimento de um modo de 

vida criminoso ou como solo altamente favorável ao seu desenvolvimento.  

Talvez em trabalhos vindouros possamos alargar as conclusões, mediante a 

diversificação e ao garimpo de outras fontes podendo também nos sugerir outras 

abordagens do problema.  Esperamos que venham se adicionar a esta, outras produções 

no terreno da historiografia da pobreza na cidade de Feira de Santana, mais 
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particularmente, com relação às estratégias de sobrevivência naquela que, a despeito dos 

códigos, uniformizações e tentativas de controle, nunca negou guarida a miséria, muito 

pelo contrário, de modo historicamente perscrutável conviveu com a mesma exibindo ao 

mesmo tempo a faceta mais excludente dos processos de urbanização e a disputa, no seu 

interior, pelo espaço: a rua    

 

 

 

 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

  48 
 

 
 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 
ALMEIDA, Oscar Damião de. Dicionário Personativo Histórico e Geográfico de 
Feira de Santana.  2° edição, 2000. 
 
AMADO, Janaína. FERREIRA, Marieta de Moraes (coord.) Usos e Abusos da 
História Oral. Rio de Janeiro: editora FGV, 2006. 
 
ARAÚJO, Maria Neyára de Oliveira. A Miséria e os Dias: História social da 
Mendicância no Ceará. São Paulo: Hucitec, 2000.  
 
ARIÉS, Philippe. História Social da Criança e da Família. Rio de Janeiro: Zahar, 
1981. 
 
ARRUDA, Rinaldo Sergio Vieira. Pequenos Bandidos. São Paulo: Global Ed, 1983. 
 
BRESCIANI, Maria Stella Martins. Londres e Paris no século XIX: O Espetáculo da 
Pobreza. São Paulo, SP: Brasiliense, 1982. 
 
CHALHOUB, Sidney. Trabalho, Lar e Botequim: O Cotidiano dos Trabalhadores 
no Rio de Janeiro da Belle Epóque. Campinas: Editora da UNICAMP, 1986. 
 
CHARTIER, Roger. A História Cultural Entre Práticas e Representações. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, Lisboa, 1990 
 
COSTA, Lívia Gozzer.  Os Deserdados da Fortuna: a infância abandonada de Feira 
de Santana – 1910-1930.  Feira de Santana: 2010. (monografia de graduação). 
Universidade Estadual de Feira de Santana.   
 
CRUZ, Rossine Cerqueira da.  A Inserção de Feira de Santana (BA) nos Processos 
de Integração Produtiva e de Desconcentração Econômica Nacional. Tese 
(Doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia, 1999. 
 
DA MATTA, Roberto. A Casa e a Rua: Espaço, Cidadania, Mulher e Morte no 
Brasil . Rio de Janeiro: Guanabara, 1991. 
 
FRANGELLA, Simone Miziara.  Moradores de rua na cidade de São Paulo: 
vulnerabilidade e resistência corporal ante as intervenções urbanas São Paulo: 
Cadernos Metrópole n.13, 2005. 
 
FILHO, Alberto Heráclito Ferreira. Desafricanizar as Ruas: Elites Letradas, 
Mulheres Pobres e Cultura Popular em Salvador (1890- 1937). Salvador: Afro - 
Ásia n.21-22, 1998-99. 
 

 



 

 

  49 
 

FILHO, Walter Fraga. Mendigos, Moleques e Vadios na Bahia do Século XIX. São 
Paulo, Editora HUCITEC/EDUFBA, 1996. 
 
FREITAS, Nacelice Barbosa.  Urbanização em Feira de Santana: Influência da 
Industrialização (1970-1996). Salvador: 1998. Dissertação (mestrado em arquitetura e 
urbanismo). Universidade Federal da Bahia.  
 
FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso. São Paulo: edições Loyola, 2009. 
 
________________. História da Sexualidade I: a vontade de saber. Rio de Janeiro: 
Graal, 1998. 
 
GREGORI, Maria Filomena. Viração: Experiências de Meninos nas Ruas. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2000. 
 
LEITE, Rinaldo Cesar Nascimento. E a Bahia civiliza-se. : ideias de civilização e 
cenas de anti-civilidade em um contexto de modernização urbana Salvador, 1912-
1916. Salvador: [s.n.], 1996. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal da Bahia 
 
LIMA, Carlos Alberto Alves. Das Luzes aos Becos: Retrato da Rua do Meio na 
Feira Moderna (1950-1967). Feira de Santana: 2009. (monografia de graduação). 
Universidade Estadual de Feira de Santana.   
 

OLIVEIRA, Clovis Frederico Ramaiana Moraes. De Empório a Princesa do Sertão: 
Utopias Civilizadoras em Feira de Santana (1893-1937). Salvador: [s.n.], 2000. 128p 
Dissertação (Mestrado em Historia) - Universidade Federal da Bahia 
 
OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho dos Santos. Feira de Santana em Tempos de 
Modernidade: Olhares, Imagens, e Práticas do Cotidiano (1950-1960).  Recife: 
2008. Tese (doutorado em história) - Universidade Federal de Pernambuco   
 
ORLANDI, Eni P. Análise de Discurso. Campinas, SP: Pontes, 2005. 
 
PACHECO, Larissa Penelu Bitencourt. A Feira e a Nova Feira: Tradição, Costume, e 
Conflito em Feira de Santana- 1967-1977. Feira de Santana: 2007. (monografia). 
Universidade Estadual de Feira de Santana. 
 
PASSETI, Edson. O Que é Menor. São Paulo: editora brasiliense, 1985.  
 
PERROT, Michelle. Os Excluídos da História: Operários, Mulheres e Prisioneiros. 
Rio de janeiro: paz e terra, 1988.  
 
PESAVENTO, Sandra Jatahy. O Imaginário da Cidade: visões literárias do urbano: 
Paris, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Porto Alegre: UFRGS, 2002.  
 
PRIORE, Mary Del (org.). História da Criança no Brasil. São Paulo: Contexto, 4°ed., 
1996. 
 
____________________. História das Crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 4° 
ed., 2004.  



 

 

  50 
 

 
RODRIGUES, Andréa da Rocha. A Infância Esquecida (1900-1940). Salvador: 1998. 
Dissertação (UFBA). 
 
SCHNEIDER, leda. Marginalidade e Delinqüência juvenil. São Paulo: Cortez, 1982. 
   
SILVA, Eduardo. As Queixas do Povo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. 
 
SANTOS, Alane Carvalho. Industrialização, Desenvolvimento e Modernidade na 
Princesa do Sertão. Feira de Santana: 2001. Monografia (especialização em teoria e 
metodologia da historia). Universidade Estadual de Feira de Santana. 
 
_____________________. Feira de Santana nos Tempos da Modernidade: O Sonho 
da Industrialização. Salvador: 2002. Dissertação (mestrado em história). Universidade 
Federal da Bahia.  
 
SILVA, Aldo Jose Morais. Natureza Sã, Civilidade e Comércio em Feira de 
Santana: Elementos para o Estudo da Construção de Identidade Social no interior 
da Bahia (1833-1937). Salvador: 2000. Dissertação (mestrado em história). 
Universidade Federal da Bahia.  
 
VASCONCELLOS, Tânia Maria Pereira. Meninos do Serrote entre a inocência e a 
maldade (práticas e representações acerca da infância numa comunidade do 
interior (1940-1970). Feira de Santana: 2000. especialização em teoria e metodologia 
da história (UEFS). 
 
VELHO, Gilberto. Desvio e Divergência: Uma Crítica da Patologia Social. São 
Paulo, Jorge Zahar ed. 1999. 
 
WEBER, Max. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. São Paulo: Pioneira, 
2008. 



 

 

  51 
 

FONTES 
 
 

Biblioteca municipal Arnold Silva 

12/09/1970 Jornal Feira Hoje ANO I N.2  
10/10/1970 Jornal Feira Hoje ANO I N. 6 (editorial)  
25/12/1970 Jornal Feira Hoje ANO I N. 17   
27/03/1971 Jornal Feira Hoje ANO I N. 30   
29/03/1971 Jornal Feira Hoje ANOI N. 39  
10/04/1971 Jornal Feira Hoje ANO I N.32 (editorial)   
08/05/1971 Jornal Feira Hoje ANO I N. 36 (editorial)   
09/01/1971 Jornal Feira Hoje ANO I N. 19  
20/02/1971 Jornal Feira Hoje ANO I N.25 (editorial)  
29/05/1971 Jornal Feira Hoje ANO I N. 39  
30/04/1971 Jornal Feira Hoje ANO I N. 35  
20/11/1971 Jornal Feira Hoje ANO II N. 65   
20/12/1973 Jornal Feira Hoje ANO IV N. 252  
22/12/1973 Jornal Feira Hoje ANO IV N.254  
31/12/1971 Jornal Feira Hoje ANO II N. 71   
27/10/1973 Jornal Feira Hoje ANO IV N.230  
17/01/1974 Jornal Feira Hoje ANO IV N. 262  
17/01/1974 Jornal Feira Hoje ANO IV N.262  
24/01/1974 Jornal Feira Hoje ANO IV N.265  
17/04/1975 Jornal Feira Hoje ANO V N. 445   
25/03/1975 Jornal Feira Hoje ANO V N. 436  
09/04/1976 Jornal Feira Hoje ANO VI N 595  
09/04/1976 Jornal Feira Hoje ANO VI N 595  
24/04/1976 Jornal Feira Hoje ANO VI N.605  
05/05/1976 Jornal Feira Hoje ANO VI N. 610 
08/05/1976 Jornal Feira Hoje ANO VI N. 614  
18/05/1976 Jornal Feira Hoje ANO VI N. 622  
19/05/1976 Jornal Feira Hoje ANO VI N. 623  
01/07/1976 Jornal Feira Hoje ANO VI N. 652  
07/071976 Jornal Feira Hoje ANO VI N.662  
11/07/1976 Jornal Feira Hoje ANO VI N.666  
27/071976 Jornal Feira Hoje ANO VI N.674  
03/08/1976 Jornal Feira Hoje ANO VI N.684  
03/08/1976 Jornal Feira Hoje ANO VI N.684  
20/08/1974 Jornal Feira Hoje ANO IV N. 349  
09/03/1974 Jornal Feira Hoje ANOIV N. 284  
28/03/1974 Jornal Feira Hoje ANO IV N. 292  
01/06/1974 Jornal Feira Hoje ANO IV N 317  
 
 
Biblioteca Setorial Monsenhor Renato Galvão (UEFS)   
 
11/06 /1977 Jornal Feira Hoje ANO VII N. 932 (editorial) 
18/08/1977 Jornal Feira Hoje ANO VII N. 987 

 



 

 

  52 
 

03/08/1977 Jornal Feira Hoje ANO VII N. 991 
27/08/1977 Jornal Feira Hoje ANO VII N. 995  
06/09/1977 Jornal Feira Hoje ANO VII N. 1003 (editorial)  
12/10/1977 Jornal Feira Hoje ANO VIII N. 1032 (editorial)  
24/11/1977 Jornal Feira Hoje ANO VIII N. 1064  
 
Arquivo Público Municipal   
 
Jornal A TARDE 16 de março de 1974, documento 01/caixa 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


