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RESUMO 

 

O texto analisa as experiências de mulheres que trabalharam no Mercado Municipal de 

Feira de Santana, entre os anos 1956 e 1970 e as diferentes situações vivenciadas por 

elas no ambiente de trabalho. Busca compreender como elas estavam imersas no 

cotidiano da cidade e utilizavam o espaço do Mercado para garantir o sustento da sua 

família. Também estuda os ideais de civilidade divulgados na sociedade feirense, que 

definiam a função da mulher apenas como esposa e mãe, e como as mulheres que saíam 

para trabalhar nas ruas de Feira, mais precisamente aquelas que trabalhavam no 

Mercado, foram de encontro a tais ideais.   

 

Palavras-Chave: Mulher – Mercado Municipal – Feira de Santana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

El texto analisa las experiencias de mujeres que trabajaran en el Mercado Municipal de 

Feira de Santana, entre los años 1956 y 1970 y las diferentes situaciones vivenciadas 

por ellas en el ambiente de trabajo. Busca comprender la manera como ellas estaban 

inmergidas en el cotidiano de la cuidad y utilizaban el espacio del Mercado para 

garantizar el sustento de su familia. También estudia los ideales de civilidad divulgados 

el la sociedad feirense, que definían la función de la mujer solamente como esposa y 

madre, y cómo las mujeres que salían a trabajar en las calles de Feira de Santana, más 

precisamente aquellas que trabajaban en el Mercado, fueron de encuentro a dichos 

ideales.  

 

Palabras-Clave: Mujer – Mercado Municipal – Feira de Santana. 
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INTRODUÇÃO 

 

O texto monográfico, mais conhecido como monografia, sempre foi algo que 

intrigou os estudantes universitários desde o início de sua vida acadêmica. 

Questionamentos sobre “o que pesquisar” ou “o que escrever” sempre permearam seus 

pensamentos. Neste caso, não seria diferente. O prédio do Mercado Municipal, 

atualmente Mercado de Artes Popular, sempre chamou a atenção por sua arquitetura e 

por sua conservação, já que se trata de um prédio construído no ano de 1914. Então, 

indagações sobre a história do mesmo, - “qual era a antiga função antes de se tornar o 

tão conhecido Mercado de Artes?”, por exemplo - passaram a existir e, devido à 

necessidade de se pesquisar para a confecção do trabalho de conclusão de curso, ele se 

tornou um provável objeto de estudo. Mas, o que pesquisar sobre o mesmo? 

Depois de algumas buscas sobre a história do Mercado, motivadas pelas 

disciplinas de pesquisa e outras disciplinas no decorrer do curso, surge a ideia de falar 

sobre a “dinâmica comercial desse local”: o que era vendido, como os produtos eram 

organizados, quem trabalhava naquele lugar, assim como a cotação dos preços. Então, 

durante buscas “garimpando” dados em jornais, perguntando às pessoas que 

presenciaram o momento em que o prédio ainda era o Mercado e procurando outras 

fontes que pudessem trazer alguma informação, como os documentos encontrados no 

Arquivo Público Municipal - mais precisamente o “Livro de Termo de Contratação de 

Bancas do Mercado Municipal”, que relacionava todas as pessoas que haviam alugado 

uma banca para o corte de carne verde - foi possível perceber que havia poucos nomes 

de mulheres naquela lista. A partir disso, nasceram os questionamentos que viriam a se 

tornar o objeto de estudo desse trabalho: “onde estariam as mulheres que trabalhavam 

no Mercado, o que essas faziam dentro do mesmo, e o porquê desse silenciamento da 

presença feminina nos documentos?”  

As mulheres desempenhavam diferentes formas de trabalho dentro do Mercado: 

eram vendedoras em bancas de cereais e de fato, e também em restaurantes e 

lanchonetes. Outras, em menor quantidade, trabalhavam com a carne verde como donas 

da banca ou, na maioria das vezes, auxiliando seus pais ou esposos.  
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Independente do tipo de trabalho desempenhado naquele local, elas estavam ali 

para garantir o sustento de sua família, quando não tinham um marido ou companheiro 

em casa, ou ajudar no sustento de sua família, quando o trabalho do marido não garantia 

o suficiente. No entanto, essa conduta das “mulheres do mercado” não era considerada 

normal. Naquela época, a mulher deveria ser refinada, recatada, e sua função era, 

exclusivamente, cuidar de todos os afazeres domésticos, da educação dos filhos, e o 

marido, apenas ele, deveria sair para trabalhar e manter a família. Esse era o modelo de 

família presente na sociedade feirense. 

Mesmo sabendo que o cotidiano de trabalhar como fateiras, vendedoras, entre 

outras coisas, era incompatível com o modelo divulgado pela sociedade feirense, essas 

mulheres pobres desafiaram os padrões de família que existiam naquele momento, 

saindo das suas casas para vender no Mercado Municipal enfrentando o preconceito e a 

discriminação e passando a construírem suas histórias que por tanto tempo foram 

silenciadas.  

Para que essas indagações sobre as mulheres fossem respondidas, esse texto foi 

estruturado a partir de temáticas que se complementam. 

No primeiro capítulo apresentamos, de forma breve, algumas versões sobre a 

origem de Feira de Santana que tinha suas ruas e becos ocupados por homens e 

mulheres que comercializavam diversos tipos de produtos durante a feira semanal que 

acontecia todas as segundas-feiras e a importância desta para a fundação da cidade, 

além das mudanças que aconteceram visando à modernização e o progresso que fizeram 

com que a feira livre fosse transferida para a Central de Abastecimento, recém-

construída, pelo fato de ser considerada por muitos como o entrave para a civilização, 

pois era vista como anti-higiênica, além dos comerciantes locais a julgarem como um 

obstáculo para o desenvolvimento de seus negócios. 

Também analisamos a história do Mercado Municipal, mais precisamente o 

momento em que o mesmo era um mercado de carnes e cereais, como ele era 

organizado, sua importância e interligação com a feira nas ruas de Feira de Santana, 

além da sua transformação em Mercado de Artes (após a transferência da feira livre e de 

todos os que trabalhavam dentro do Mercado para o Centro de Abastecimento em 1977) 

e iniciamos a discussão sobre o trabalho das mulheres dentro do Mercado, suas funções 

e o reflexo disso na sociedade feirense. 
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No segundo capítulo, através dos relatos de entrevistas feitas com pessoas que 

trabalharam no Mercado, problematizamos o cotidiano das mulheres, sua participação 

em diferentes formas de trabalho e como essa atitude representava um obstáculo para 

que Feira de Santana alcançasse a tão almejada civilização. Além disso, discutimos 

como o trabalho dessas mulheres era visto em um momento em que os princípios 

vigentes na cidade determinavam que a função das mesmas fosse, única e 

exclusivamente, cuidar da família, além de mostrar até que ponto as diferentes formas 

de preconceito sobre as mulheres eram predominantes, sobretudo pela luta para garantir 

o sustento dos seus filhos/as, e a resistência delas ao quebrar tantos paradigmas.  

Através da leitura de fontes como o Código de Posturas de Feira de Santana de 

1937 – que regulamentava o que era necessário ser feito na cidade, e as mudanças no 

comportamento da população –, do romance “Setembro na Feira”, de Juarez Bahia – 

que descrevia o cotidiano da cidade e de seus moradores – e também de fontes 

secundárias, como o livro “Resgate da memória histórica do mercado de arte popular”, 

encontradas no Arquivo Público de Feira de Santana, foi possível pesquisar sobre as 

experiências dessas mulheres e suas relações com a feira livre e o Mercado Municipal. 

A leitura de bibliografias sobre Feira de Santana, feira livre, mulheres pobres e os 

diferentes trabalhos desempenhados por elas na sociedade e a análise de autores como 

Michelle Perrot e Vicente Deocleciano foram imprescindíveis para a realização deste 

texto. 

O estudo de fontes como o Termo de Contratação de Bancas do Mercado 

Municipal de Feira de Santana entre os anos 1956 e 1965, reportagens do Jornal Folha 

do Norte e as entrevistas feitas com Mario Ribeiro Lima, Maria do Carmo Mendonça, 

Deuzuita da Silva e Judite Moreira da Cruz – pessoas que trabalharam no Mercado 

Municipal e atualmente trabalham no Centro de Abastecimento – foram muito úteis para 

encontrarmos informações sobre o trabalho das mulheres e outros pontos que iremos 

discutir no decorrer do texto.    

Sobre a história do Mercado Municipal encontramos alguns obstáculos em 

função do pequeno número de registros históricos. Na maioria dos trabalhos 

pesquisados, o Mercado era apenas um coadjuvante dentro da história da feira livre; não 

foi encontrada nenhuma publicação em que o mesmo era o objeto de estudo. Esse 
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motivo, no entanto, serviu de estímulo para a produção e o futuro aperfeiçoamento deste 

trabalho.  

Com relação à história das mulheres, existe uma dificuldade de se encontrar 

fontes, pois, na maioria das vezes, as mulheres são encontradas apenas nas entrelinhas 

de história de homens contadas por eles próprios - e quando se fala em mulheres pobres 

a dificuldade é maior. O uso da história oral – uma forte aliada para este estudo - 

também apresentou dificuldades, pois algumas mulheres e homens que trabalharam no 

Mercado já não estavam vivos. Ainda assim, muitos avanços foram realizados como, 

por exemplo, a discussão sobre a dinâmica do trabalho da carne - mais precisamente a 

carne verde – que, mesmo sendo majoritariamente masculino, foi possível observar a 

participação de mulheres, tanto como donas de bancas quanto como acompanhantes, e 

também a participação ativa delas no dia-a-dia do Mercado, seja sozinhas ou ao lado de 

seus pais ou maridos. Com isso, mais informações sobre o trabalho de mulheres 

puderam ser adicionadas a outras já existentes. Todavia, ainda há muito a ser 

pesquisado para conhecermos, de maneira mais aprofundada, as trabalhadoras, mães, 

esposas, donas de casa, enfim as “mulheres do Mercado”. 
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CAPITULO I  

O MERCADO MUNICIPAL: História e Memória 

 

Feira de Santana, a feira livre e sua história. 

 

Feira de Santana tem suas origens e seu posterior título de cidade vinculados ao 

surgimento e crescimento de uma feira livre que acontecia nas proximidades da Fazenda 

Santana dos Olhos d’Água; feira essa que se desenvolveu, passando a acontecer 

semanalmente nas ruas centrais da cidade, com diversos produtos atraindo 

consumidores e vendedores de várias regiões. Ao lado desta, estava também o Mercado 

Municipal, construído em 1915 com a finalidade de abrigar açougues e barracas de 

secos e molhados. Lá trabalhavam homens e mulheres que desenvolviam diferentes 

funções.  

Com o passar do tempo Feira de Santana foi se modernizando e a feira livre e 

toda a sua movimentação passaram a ser vistos como um incômodo e um entrave para a 

civilização tão almejada pela cidade. Depois de muitas discussões, a feira foi transferida 

para o Centro de Abastecimento recém-inaugurado, juntamente com todos os 

comerciantes que trabalhavam no Mercado. Anos depois, ele se tornou o que hoje 

conhecemos como Mercado de Artes Popular. 

Toda cidade tem seu mito de origem. Com Feira de Santana não é diferente. 

Alguns elementos são bem presentes nas histórias sobre a cidade, como as estradas que 

levavam os tropeiros e vendedores de gado, que com o passar do tempo foram se 

estabelecendo e criando vínculos com a localidade e o comércio de gado nos tempos 

coloniais que foi um fator que contribuiu para a formação do núcleo urbano. Outro 

ponto que possui destaque nessas narrativas, gira em torno da fazenda “Santana dos 

Olhos D’Água”, onde foi crescendo um comércio ao redor da mesma, e 

consequentemente, o desenvolvimento de uma feira. Um povoado cresceu em volta 

dela, com o passar do tempo se tornou uma Vila, e anos depois virou uma cidade, que 

após receber outros nomes, passou a se chamar Feira de Santana. Daí a afirmação de 

que o passado da cidade se encontra misturado ao da feira livre. 

A feira, que pode ser entendida como um conjunto de relações sociais, acontecia 

no centro da cidade, localizava-se dentro e em volta do Mercado Municipal, também 
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ocupando toda Praça João Pedreira, parte das ruas Sales Barbosa e Marechal Deodoro e 

quase toda extensão da Avenida Getúlio Vargas, envolvendo feirantes, usuários e 

turistas. 

Nela eram comercializados produtos do gênero alimentício como frutas, 

verduras carnes e até mesmo animais vivos como bois e galinhas, vindos de diversas 

cidades baianas, derivados do couro e barro, confecções, peças de eletrodomésticos, 

além de artigos de artesanato do próprio município, como cordéis, utensílios 

domésticos, plantas medicinais, e produtos muito procurados como a carne de sertão e 

animais como a paca, o teiú e a cotia.  

 

Entre 40 mil pessoas, feirantes e turistas, chegam à cidade domingo e 
segunda-feira para a grande ‘feira livre’ que domina todo o centro da cidade. 
Os pequenos produtores, muitos percorrendo grandes distâncias vindos do 
Sertão ou do Recôncavo, chegam a grande feira de segunda para oferecer 
seus produtos (MOREIRA, 1997, p. 309).   

 

Mesmo com o desenvolvimento que era notável pela cidade, algumas tradições 

ainda estavam sendo preservadas. Os cantadores, violeiros e repentistas que atraiam a 

atenção de todos, se instalavam em locais estratégicos da feira. “Utilizando – se de um 

precário sistema de som, vendedores ambulantes de óleo de peixe elétrico, do peixe boi, 

da banha da tartaruga do mar sagrado, purgantes e pílulas para as mais variadas 

doenças, vendem desde o fazendeiro ao agregado” (MOREIRA, 1997, p.315). Os 

turistas achavam muito interessantes as apresentações dos artistas que faziam suas 

apresentações ao ar livre como ‘O homem que engolia fogo, prego e vidro’, ‘A mulher 

lobisomem’ e o show das ‘Mulheres Rumbeiras’. 

 

Nas portas dos bares, casas comerciais e de estabelecimentos públicos, os 
fazendeiros se reúnem para conversar sobre vários assuntos. Um fala sobre a 
seca, lamenta a lavoura perdida, outro diz que o gado morreu de fome e de 
sede, outro queixa-se de seus agregados e rendeiros, comentam sobre a 
política, enquanto outros dirigem gracejos as moças e “mulheres-damas”. 
(MOREIRA, 1997, p. 315) 

 

Ali não era apenas um lugar para comercialização, era também o ponto de 

encontro e de relação de pessoas de diferentes classes sociais. Pacheco em seu trabalho 
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sobre a feira livre1 (A feira e a nova Feira: tradição, costume e conflito em Feira de 

Santana) explica como era o dia a dia no centro de Feira de Santana:  

 

No corre-corre do centro urbano de Feira de Santana, no cruzamento de suas 
principais vias, diariamente encontram-se, ou esbarram-se lavradores e 
lavradoras que trazem para os becos e ruas da cidade a pequena produção de 
suas “roças”. É fácil também topar com crianças a oferecer “redes” de 
tomates, ou adolescentes que em carros-de-mão trazem “o melhor aipim da 
Bahia”, driblando os fiscais que, de duas em duas horas, circulam em 
caminhões a perseguir os que desobedecem a ordem do comércio: “só pode 
ficar dois em cada esquina”, alerta a vendedora, preocupada com seu ponto 
de venda. Disputam diariamente um espaço nestas calçadas lojistas, 
consumidores, feirantes, vendedores ambulantes, placas, lonas, caixotes... 
(2008, p.5). 
 
 
 

No final da década de 50 a feira surgiu aos sábados, ocupando o passeio do 

Mercado Municipal. Tempos depois ela passou a ter praticamente a mesma dimensão da 

feira de segunda. Passou então a funcionar com grande movimento aos sábados e as 

segundas – feiras. Posteriormente, passou a ter grande uma considerável movimentação 

também às quartas – feiras com a venda de flores, frutas e verduras e uma feira de 

passarinhos em frente ao Mercado Municipal, e que tomava boa parte da Praça João 

Pedreira.  

Os trabalhadores da feira eram homens, mulheres, jovens, velhos e crianças, 

moradores de Feira de Santana ou de cidades próximas, que se espalhavam por becos e 

ruas da cidade com suas experiências e histórias de vida, e iam ocupando seu espaço em 

busca de um meio para sobreviver. Também eram conhecidos como,  

 

fateiras, magarefes, vendedores de cachaça, donos de bancas de jogo do 
bicho, quitandeiros, carregadores, empregados rurais, criadores, fazendeiros, 
vendedoras de sarapatel e ensopados ao meio dia, uma infinidade de pessoas 
que vivem diferentes relações sociais, enquadravam-se neste mundo da feira 
livre e são chamados de feirantes (PACHECO, 2009, p. 12). 

 

 

 

                                                           
1
 PACHECO, 2008. 
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Modernização e mudanças 

 

No início do século XX, a cidade que crescia a cada dia, já sendo classificada 

como Empório do Sertão, passa a aspirar uma modernidade que trouxesse status e 

importância. Com a modernização, as ruas do centro da cidade passaram por melhorias 

como a iluminação que foi reformada. E desde então começou a se pensar também na 

modernização da feira da cidade que já estava sendo julgada como “antiga” e “anti-

higiênica”. Em 1937, já se falava em desenvolvimento em Feira de Santana, e a 

estrutura da cidade precisava de mudanças para satisfazer as “necessidades reclamadas 

pelo progresso” 2. Era necessário que o espaço urbano feirense fosse organizado para 

mudar a aparência da cidade. 

Feira de Santana então começou a se modernizar com alargamento de ruas e 

avenidas, a padronização do tamanho dos passeios, entre outras mudanças urbanísticas e 

comportamentais para se adequar ao novo padrão de cidade: uma cidade moderna e 

organizada. “As ruas, avenidas e praças serão calçadas a paralelepípedos, macadame ou 

pedras irregulares [...] Nenhum trecho da via pública será ocupado com circo, toldo, 

palanque, barraca ou botequim, sem prévia licença do Prefeito” 3. Essa necessidade de 

mudança e modernização também pode ser observada numa reportagem do Jornal Folha 

do Norte de 1931 sobre o serviço telefônico urbano e a nova iluminação elétrica: 

 

O reconhecimento pleno das exigencias da vida moderna, e a necessidade de 
acompanhar em suas passadas gigantescas a evolução da humanidade, no 
tangente a eletricidade e suas multiplas applicações nas industrias, no 
comércio, na sciencia e até na vida doméstica.4 
 
 
  

Com o passar do tempo, as mudanças e os ideais de “Cidade Progresso” se 

intensificaram e em 1970, a feira livre de Feira de Santana começou a se tornar 

incompatível com uma cidade que estava se adaptando com a chegada da indústria. “A 

intenção era que a cidade se consolidasse enquanto segunda cidade da Bahia, pólo 

comercial e centro urbano de proeminência no interior” (PACHECO, 2008, p.35).  

 

                                                           
2
  Código de Posturas, 29 de dezembro de 1937, p.3. 

3
 Código de Posturas, 29 de Dezembro de 1937. Art. 10º e 11º, p. 8 e 9.  

4
 Jornal Folha do Norte, 3 de Janeiro de 1931, nº 1120. 
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No comércio, a existência de uma feira bem no centro da cidade começava a 
preocupar os grandes comerciantes interessados em medidas que 
diminuíssem a “concorrência” com os vendedores ambulantes. O trânsito já 
precisava ser melhorado, com a abertura das vias do centro para os veículos 
que chagavam na praça (PACHECO, 2008, p.52). 

 

A partir daí, surgem discussões sobre um lugar para transferir a “feirinha” do 

centro da cidade para que não atrapalhasse o desenvolvimento da mesma. Alguns que 

consideravam que a feira precisaria apenas de uma higienização imaginavam que a 

concretização da transferência da mesma para outro lugar, representaria sua morte. Já 

aqueles que queriam a transferência compreendiam a sua importância para Feira de 

Santana, mas que essa importância deveria ficar no passado. 

 

Imagem 1: A feira e os seus detritos 
 

Fonte: Livro – Memória fotográfica de Feira de Santana  
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Como é possível observar na imagem acima, a feira livre produzia detritos e 

ninguém poderia negar tal fato. Porém, existiam opiniões diferentes sobre os mesmos. 

Para aqueles que trabalhavam na feira, eles eram apenas um resultado do seu trabalho, o 

saldo da dinâmica comum do dia-a-dia de comercialização. Contudo, para os 

comerciantes locais, que se sentiam prejudicados pelo grande volume de detritos na 

porta de suas lojas e de pessoas que moravam próximos daquele lugar, aquilo era 

totalmente anti-higiênico e atrapalhava o desenvolvimento da cidade.  “Enquanto os 

turistas deleitam-se com a espontaneidade e o colorido da feira, os moradores da 

Avenida Getúlio Vargas queixam-se da sujeira e do mau cheiro que ela deixa, em pleno 

centro da cidade, o que causa má impressão aos visitantes” (MOREIRA, 1996, p. 215). 

Enfim, em meio a tantas discussões, podemos constatar a existência de opiniões 

favoráveis e contrárias à transferência da feira livre. Os que eram favoráveis 

acreditavam que a mesma estava atrapalhando o desenvolvimento da cidade, já os 

contrários, afirmavam que ela era o suporte da economia, pois atraia turistas que faziam 

a economia da cidade crescer e “as próprias lojas interessadas em se estabelecer em 

Feira negociavam terrenos e casas comerciais próximos ao ambiente da feira, por serem 

locais de grande movimentação. Nada era melhor para seus lucros do que possuir uma 

loja entre as avenidas Getúlio Vargas e Senhor dos Passos” (PACHECO, 2008, p.57). 

Porém, para eles, a feira deveria ser disciplinada, transformada e higienizada, enfim, se 

adequar e não ser tirada das ruas. Só dessa forma, não afugentaria os turistas, potenciais 

compradores. 

Para aqueles que queriam estabelecer em Feira de Santana um projeto de nova 

cidade, de acordo com os padrões de outras cidades nacionais, a feira livre não era vista 

com “bons olhos”, e sim como um entrave a modernização. Os feirantes nas ruas e 

calçadas começaram a ser alvo do descontentamento dos comerciantes que buscavam 

atrair os consumidores com propagandas em suas vitrines e alegavam que os 

ambulantes dificultavam a entrada de clientes. A partir daí, eles começam a cobrar 

atitudes dos governantes para que a feira fosse organizada urgentemente, mudando 

assim o ambiente da cidade. 

Os feirantes foram gradualmente sendo retirados das ruas e esquinas de Feira de 

Santana, para que o centro da cidade fosse “limpo” e desse espaço para as lojas que 

existiam e aquelas que tinham pretensão de se instalar no comércio. E em 1977 a feira 



18 

 

livre que deu o nome à cidade5, deixou de acontecer no centro da mesma. Mas, mesmo 

com melhorias e ampliações no Centro de Abastecimento ao longo dos anos, muitos 

barraqueiros e feirantes, principalmente de frutas e verduras, continuam instalados nas 

ruas centrais desafiando as autoridades municipais.  

No centro da antiga feira livre, entre as Avenidas Senhor dos Passos e Getúlio 

Vargas, estava o Mercado Municipal também conhecido como Mercado de Carnes, o 

local do nosso estudo. Era ali que muitos feirantes aproveitavam o movimento do 

mesmo para vender seus produtos6. 

 

A feira e o Mercado 

O Mercado Municipal de Feira de Santana, localizado na Praça João Pedreira, 

foi construído em 1914, e inaugurado em 1915, durante a intendência do Coronel 

Bernardino da Silva Bahia, e abrigou por décadas os açougues e o comércio de secos e 

molhados. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Feira de Santana foi elevada a essa condição pela resolução nº 1306 de 16 de junho de 1873 com a 

denominação “Cidade Comercial de Feira de Santana”. 
6
 Os feirantes ficavam às portas e ao redor do Mercado com seus tabuleiros e barracas. 
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Imagem 2: Feira livre na Praça João Pedreira 

Fonte: Livro – Memória fotográfica de Feira de Santana 

 

Na foto acima (imagem 2), podemos perceber a feira que acontecia ao ar livre 

como uma característica marcante. É possível observar o grande movimento de pessoas 

ao redor da mesma, seja como consumidores ou como vendedores, além da presença do 

Mercado vinculado a toda aquela dinâmica da feira. Embora a fotografia seja de um 

período anterior ao estudado aqui (provavelmente seja da década de 1930), é possível 

contextualizar a relação que existia entre a feira livre e o Mercado Municipal. 

Como já foi mencionado anteriormente, a feira acontecia na cidade muito antes 

da criação do Mercado Municipal, porém, o que podemos notar na fotografia é que o 

mesmo, depois de criado, passa a possuir uma relação, uma interligação com a feira 

livre. Ele não era uma peça isolada, pois fazia parte da dinâmica, da comercialização de 

alimentos e outros produtos que acontecia a céu aberto nas ruas da cidade. O Mercado 

de Carnes, como também era chamado (talvez uma explicação da funcionalidade do 

mesmo, pois a carne precisava de um lugar específico para a venda de tais produtos), 

funcionava durante a semana, mas era realmente nos dias em que a feira acontecia nas 
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ruas de Feira de Santana que o movimento dentro dele se intensificava. Por isso é 

imprescindível estudar sobre o Mercado Municipal sem relacioná-lo com a dinâmica da 

feira livre.  

Dentro do Mercado existiam os açougues e também prateleiras e balcões de 

carne do sol, do sertão, carne fresca, peixes e frangos abatidos e também os “miúdos” de 

bois, porcos, e carneiros. Lanchonetes, restaurantes e barracas de pratos típicos, 

derivados do leite como o requeijão feijão, farinha e outros cereais também faziam parte 

da organização do mesmo. Inicialmente as barras eram feitas de madeira, e com o passar 

do tempo foram construídas barracas azulejadas com instalação hidráulica e elétrica.  

 

O imenso balcão abriga 337 barracas quase amontoadas umas sobre as outras, 
com uma arrecadação anual C$ 300 mil de imposto por solo ocupado. Os 
comerciantes e seus empregados somam 1.500 pessoas a circularem pelo 
exíguo espaço, fora compradores que, praticamente, duplicam de número, em 
dias de feira (MOREIRA, 1996, p. 209) 

 

Em 1977, deixou de ter tal função quando Feira de Santana inaugurou um novo 

entreposto comercial - o Centro de Abastecimento7 – e a feira central foi transferida 

para esse lugar a partir das sugestões do Projeto Cabana (1968)8 e das propostas de 

modernização que consideravam Feira de Santana uma cidade próspera e que não mais 

se adequava com o “atraso” da feira livre no centro da cidade. A cidade estava 

envolvida pelos ideais civilizatórios e discutia formas de mudanças que objetivavam 

conseguir a tão esperada civilização. Segundo Boaventura (2006), com o tempo a feira 

foi sendo substituída pelo comércio que ocupava ruas e avenidas importantes, e a fama 

de cidade comercial se espalhava pela região.  

                                                           
7
 A Central de Abastecimento teria a função de disciplinar, organizar e controlar os trabalhadores. 

8 O Projeto Cabana começou a ser formulado no governo de João Durval Carneiro e voltou a ser discutido 
nos anos de 1973 e 1974, em avaliações técnicas que já avaliavam a sua conclusão. Dada a desarmonia, 
constatada no Projeto, entre as atividades econômicas tradicionais e a indústria, mudanças no setor 
agropecuário e na forma de comercialização de produtos alimentícios, o projeto visava uma maneira de 
interferir na transição “de uma economia de subsistência para uma economia de mercado”, o que exigia 
a construção de “terminais receptores de produção”. Assim, o centro de Feira, deixaria de ser um 
mercado atacadista-varejista, para se tornar um “mercado expedidor rural”. Em outras palavras, os bens 
de consumo que iam direto para a mesa da população, pela feirinha, iam se deslocando para grandes 
empresas comerciais e grandes comerciantes. Ficava aos poucos para as redes de supermercados esta 
função, sendo o Centro de Abastecimento o local atacadista de trocas entre eles e os grandes centros 
produtores. (PACHECO, 2008, p.71). 
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O Mercado Municipal permaneceu ativo num período de crescimento econômico 

social e cultural de Feira de Santana. Era dentro e em torno dele que acontecia a feira 

livre, a qual se realizava com maior intensidade nas segundas: “A feira ferve na 

segunda-feira, a feira urbana, do comércio doméstico. Entre essa feira, que antes já foi 

na terça e que agora começa verdadeiramente na sexta à noite, atravessa o sábado e o 

domingo para esgotar-se na segunda [...]” (BAHIA, 1986, p.156). A mesma era local de 

trabalho, de ganho e de sobrevivência de boa parte da população da cidade: pequenos 

comerciantes, lavradores, à espera de um comprador para vender seus produtos como 

carnes, verduras e outros.  

Transformado, em 1980, durante o governo do Dr. Colbert Martins da Silva, o 

prédio passou a abrigar a cultura popular, o artesanato, os cordelistas, os repentistas, 

passando a se chamar “Mercado de Artes Popular”, continuando assim até os dias 

atuais. Porém, para muitos feirenses na atualidade, essa teria sido a única função desse 

prédio, pois muitos desconhecem a origem do mesmo como uma feira. Tal fato 

demonstra que, por algum motivo, um período da história do prédio ficou esquecido ou 

talvez houvesse uma tentativa de “esquecê-lo”. Com relação a este assunto, Eurico 

Alves Boaventura questiona a mudança de nomes de ruas em Feira de Santana e a forma 

de tentar apagar o passado de algumas delas. Por essa razão, muitos nomes antigos não 

são mais lembrados. Um exemplo disso é a Rua Bacatela9, da qual somente poucos que 

viveram na época se lembram. “A cidade raspou todo o espaço do antigo depósito de 

lixo e plantou a vida dos novos e luxuosos palacetes [...]” (2006, p.88), como uma 

tentativa de apagar o passado daquela rua. O reflexo desse “vazio” sobre esse momento 

do Mercado Municipal de Feira de Santana também aparece na academia, pois existe 

uma ausência de trabalhos que tratem do assunto, o que faz vir à tona a afirmação de 

Moreira: “[...] quem irá contar, amanhã, a história dos vendedores ambulantes, das 

figuras humanas, as exóticas e as comuns de Feira de Santana?” (1986, p.113). 

O Mercado era um espaço que possuía diferentes significados para as mulheres 

que trabalhavam ali.  Muitas delas o enxergavam como um local de superação, uma 

mostra de que elas conseguiram enfrentar os preconceitos trabalhando em um lugar 

tipicamente masculino. Para outras, era um meio de conseguir sustentar a família 

                                                           
9
  Essa rua ficava aos fundos da majestosa Avenida Senhor dos Passos. Era considerada o “sanatório da 

cidade” e ficava repleta de colchões, camas e roupas que tinham sido usadas por doentes e não mais 
prestavam. 
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sozinha ou auxiliar o companheiro no sustento da casa. Poderia, também, ser um meio 

para construir ou ampliar sua moradia e conceder aos seus filhos uma vida melhor.  

Porém, esse local de trabalho também pode ter sido considerado como 

lembrança de algo ruim, sofrimento, descriminação, segregação e sem perspectiva de 

mudança, pois, na maioria das vezes, era uma das únicas opções de trabalho para as 

mulheres que decidiam trabalhar fora de casa, indo de encontro àquilo que era aceitável 

e permitido para as mesmas - cuidar da casa e da família, numa tentativa de melhorar de 

vida.  

Durante pesquisa no livro do Termo de contratação de bancas do Mercado 

Municipal de Feira de Santana10, foi possível encontrar o registro de locatários da 

ocupação de bancas do corte de carne verde e no período de nove anos, a grande 

maioria dos concessionários eram homens, fazendo indicação de que o corte de carne 

era majoritariamente feito pelos mesmos. Porém, em meio a tantos homens, foi 

constatada a presença de algumas poucas mulheres (cinco ao longo de todo livro), com 

destaque para Ana Novaes da Costa11, primeira mulher que aparece no livro em questão 

assinando um contrato de ocupação de banca. A partir de tal constatação passa-se a 

questionar onde estariam essas mulheres, qual a sua importância como parte da história 

do Mercado Municipal de Feira de Santana e qual o trabalho realizado por elas dentro 

daquele lugar!  

 

  O trabalho das mulheres no Mercado Municipal 

 

As mulheres desempenhavam diferentes funções dentro do Mercado, na maioria 

das vezes diferentes e inferiores se comparadas às dos homens12, assim como na feira 

das ruas da cidade13, demonstrando habilidade e quebrando paradigmas. A presença 

feminina na feira livre (como pode ser observado na imagem 1) era bastante forte, não 

                                                           
10 Registro entre os anos 1956 – 1965 (encontra-se no Arquivo Público Municipal de Feira de Santana). 
11 Termo de obrigação de 10 de fevereiro de 1956. 
12 O trabalho de homens e mulheres na feira era diferente, principalmente relacionado à atitude e ao 
comportamento. As mulheres, na maioria das vezes, aparecem como vendedoras de alimentos e vísceras e 
os homens na venda de carne verde, por exemplo. Essa diferenciação no trabalho de homens e mulheres 
também aparece no trabalho de PAIM, 2005. 
13 As mulheres se dedicavam em especial ao comércio de alimentos (venda de comida nas ruas). 
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somente como vendedoras, mas também como consumidoras - uma mostra que, mesmo 

sendo um lugar essencialmente masculino e apesar de se divulgar na época que o lugar 

da mulher era cuidando da casa, dos filhos e do marido, essas mulheres estavam 

presentes, trabalhavam bastante e não se encaixavam nas características do dito “sexo 

frágil”. Elas tiveram presença marcante na venda ambulante, vendendo frutas, verduras, 

doces e vísceras14 pelas ruas da cidade. O trabalho de mulheres no Mercado Municipal 

também aparece no livro de Juarez Bahia, “Setembro na Feira”, quando ele cita a 

personagem Maria Barbada15 uma mulher que tinha um restaurante: “[...] é proprietária 

do Restaurante Jacobina – oito metros de frente por dois e meio de fundo, um 

compartimento do Mercado Municipal que só serve almoço à la carte” (BAHIA, 1986, 

p.62).   

A venda de fato - trabalho exercido na maioria das vezes por mulheres que o 

tinham como uma das poucas opções - era vista de forma negativa e com certo 

preconceito. Ao falar sobre o trabalho das fateiras na feira de São Joaquim, Paim (2005) 

afirma que a venda de fato era vista de forma negativa e era exercido majoritariamente 

por mulheres negras. O trabalho das fateiras, por exemplo, era visto dessa forma porque, 

na maior parte das vezes, começava no matadouro em busca das vísceras, como 

descreve Bahia: “[...] as mulheres vão limpando as tripas, lavam o corpo e separam a 

carne dos detritos” (1986, p.70) antes de ir para a banca vender. 

 

 

 

 

                                                           
14

 Conhecido como fato. 
15 O nome dado por Juarez Bahia à personagem “Maria Barbada” é uma mostra de uma visão 
preconceituosa com relação às mulheres que trabalhavam na feira, pois a mesma somente por ter a função 
de dona de um restaurante no Mercado, foi descrita pelo autor com traços masculinos e um nome que 
demonstra um ar de masculinidade. A mesma tinha uma fama de “macho” por ter um bigode grosso e por 
ser autoritária com o marido, um “desembestado” segundo o autor. 



24 

 

Imagem 3: As fateiras 

Fonte: Livro – Memória fotográfica de Feira de Santana  

 

A imagem acima descreve com clareza o que foi citado anteriormente sobre o 

trabalho das fateiras antes de vender o fato em suas bancas: na sua maioria mulheres, 

que trabalhavam ao ar livre, sentadas no chão, próximo de latas que estão em pequenas 

fogueiras (possivelmente feitas para cozinhar o fato), e da fumaça provocada pelo 

mesmo. Dessa forma, é possível percebermos que trabalhavam em péssimas condições. 

Daí, provavelmente a afirmação de que o trabalho das fateiras, além de ser visto 

negativamente, era desprezado pelos homens, cabendo às mulheres tal função, por ser, 

na maioria das vezes, a única opção de trabalho.  

O modo de vida da foto acima pode ser visto como algo totalmente diferente do 

que era proposto como ideal de mulher moderna, ou seja, uma mulher fina, prendada, 

recatada, que se dedicava ao lar, filhos e marido. Tal ideal tinha mais efeito com as 
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mulheres de elite, pois as mulheres pobres precisavam passar por situações iguais ou 

parecidas com a dessas mulheres da fotografia para garantir o sustento da família. 

As fateiras sempre eram alvo da fiscalização, que alegava falta de higiene no 

manuseio e exposição das vísceras. O Código de Posturas era uma dessas formas de 

fiscalização não somente sobre o trabalho das fateiras, mas também sobre os feirantes 

em geral, pois o mesmo inspecionava16 o trabalho de homens e mulheres vendedores no 

centro da cidade17.  

 No entanto, o trabalho de mulheres fora de casa não é tão contemporâneo 

quanto parece, pois negras e libertas já desempenhavam tal trabalho (as quituteiras) 

durante a escravidão, por exemplo18. A atividade de quituteira que acontece desde o 

período colonial, sempre apareceu como uma opção para o sustento da família. “O 

comércio ambulante se apresentava então como uma possibilidade de complemento da 

ínfima renda familiar, ou mesmo única fonte de renda para muitas mulheres pobres e 

seus familiares” (SILVA, 2009, p.15). Adotando o exemplo das negras quituteiras, 

muitas mulheres no presente saem às ruas para vender seus produtos em tabuleiros, 

como Apolinária, a vendedora de puxa das memórias de Eurico Alves Boaventura: 

“Dividia o tabuleiro em vinténs. Puxa gostosa!... Pareciam vinténs de carne nova de 

mulatinha dengosa, que a gente encontrava, catando lenha lá pelo Alto do Cruzeiro, pelo 

mato do Sobradinho [...]” (2006, p.78-9) 19. 

As mulheres se utilizavam desses diversos meios para complementar o sustento 

da família e, segundo Perrot, esse acabava sendo seu papel: 

 

[...] ela não tem acesso ao dinheiro, a não ser pelos serviços miúdos que 
sempre se esforça em fazer caber dentro dos interstícios de tempo que lhe 
deixa a família: atividades comerciais – venda em bancas ou cestos, à moda 
camponesa, que persiste apesar de todas as regulamentações, que exigem 
cada vez mais alvarás e autorizações [...] (2010, p.190). 

 

                                                           
16  Essa fiscalização intensa pode ser entendida como uma forma de diminuir cada vez mais a 
movimentação de feirantes no centro da cidade. “É proibido o uso de papéis servidos, jornais e impressos, 
para embrulhos de gêneros alimentícios”. (Art. 185; 29 de dezembro de 1937, p. 45).  
17

 Os Guardas da Higiene Municipal também era responsáveis pela fiscalização. 
18

 As negras escravas realizavam tal trabalho por ordem de seus donos, já as libertas para garantir o 
sustento da família. 
19 Sobre o tema vendedoras em tabuleiros pelas ruas, Bahia traz a personagem “Maria-Pé-de-Revólver”, 
que sempre de bom humor, saia todas as manhãs vendendo iguarias como canjica e bolinhos de fubá. 
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O trabalho na rua era típica e principalmente masculino, e as mulheres que 

realizavam tal função - em sua maioria negras e pobres que buscavam uma alternativa - 

acabavam por sair do “padrão moral da sociedade” 20, padrão esse que condicionava a 

mulher apenas a cuidar da casa e da família21. Além de ir de encontro aos padrões 

vigentes na sociedade feirense da época, o trabalho das mulheres nas ruas e feiras livres 

da cidade era visto como um obstáculo para se obter a tão almejada civilização. Essa 

forma de encaixar a mulher na sociedade também aparece no romance de Bahia ao 

descrever Santinha, mãe do protagonista da história: “Santinha não sabe de tudo. 

Compreende que a sociedade em que vive marginalizou, inferiorizou a mulher. Santinha 

é a expressão disso, voltada para a casa, a costura, a cozinha. E só, além da cama” 

(1986, p.208). O comércio ambulante provocava o rompimento com a posição 

geralmente relacionada à mulher, pois, de acordo com a sociedade da época, a rua era 

sempre associada a um lugar masculino. 

 

Não estavam enclausuradas no lar e, portanto, sob o controle dos homens, 
como as mulheres de elite, também não eram ‘castas’ e ‘puras’ como a 
Virgem Maria. De certa forma, elas denunciavam a falsa moral dominante 
blasfemando contra as prédicas divinas e a moral dos brancos senhores. 
(FERREIRA FILHO, 1999, p.248). 

 

De acordo com o ‘modelo’ cultural de sociedade, a mulher deveria ser submissa, 

recatada, frágil, delicada e deveria se dedicar apenas aos filhos, ao marido e aos afazeres 

domésticos. Ela precisava ser virtuosa, paciente, meiga e companheira. “O ideal de 

mulher era o sinônimo da honra e da virtude, e a sua preservação circundava as relações 

entre os sexos, pois a necessidade de ser uma mulher virtuosa não era apenas um 

interesse exclusivo seu, mas sim de sua família e da sociedade” (OLIVEIRA, 1997, 

p.30-1). Todavia, as mulheres feirantes não se encaixavam em tal categoria, e essa 

fragilidade não era uma característica típica daquelas mulheres, pois trabalhar na feira 

para garantir o sustento da família ou auxiliar o marido (quando tinham) e 

paralelamente cuidar da casa, da família e dos afazeres domésticos buscando dias 

melhores, era um exemplo de determinação, independência e força, uma mostra da 
                                                           
20 A função da mulher era cuidar do lar e do marido, enfim, da sua família, aquele que deveria sair para 
trabalhar, o ‘provedor’. Deveria ser exclusivamente o homem e as mulheres pobres e trabalhadoras das 
ruas a sair de seus lares para trabalharem, eram os exemplos da contradição. 
21

 Esses padrões e normas de comportamento para as mulheres eram direcionados para as elites, difíceis 
de serem seguidos pelas mulheres das classes populares.  
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resistência ao poder dos homens, mesmo por que essas mulheres acabavam dividindo 

seu trabalho com a feira e com outros afazeres. 

Depois de um dia na feira, as mulheres tinham outra atividade, 

 

[...] um outro turno: cuidar dos afazeres domésticos, solucionar ou apaziguar 
as discordâncias existentes entre filhos e filhas durante a sua ausência; muitas 
eram a ‘mãe e o pai’ de seus rebentos ou agregados. Para outras, alem dessas 
providências, seria o momento de preparar o cardápio do dia seguinte, para 
estar a postos no seu local de trabalho, antes de raiar o dia. (PAIM, 2005, 
p.129). 

 

As mulheres feirantes que deixavam o lar para trabalhar no Mercado Municipal 

e nas ruas de Feira de Santana, em sua maioria, fugiam do padrão imposto pela 

sociedade de uma mulher passiva dedicada à vida doméstica implícita na identidade 

feminina tradicional. Ela deveria assumir um papel importante na sociedade feirense: 

proteger seu marido e seus filhos, ensinando-os as boas normas. “Se a família era a 

célula da sociedade, a mulher era o referencial para se viver em família” (OLIVEIRA, 

1997, p. 67). Essa obrigação destinada às mulheres tinha a intenção de silenciar as 

mesmas a uma vida de submissão e passividade.  

O silenciamento feminino estava condicionado ao seu comportamento: “O 

silêncio é comum das mulheres. Ele convém a sua posição secundária e subordinada” 

(PERROT, 2005, p.9). Para Perrot, por muito tempo a história das mulheres ficou 

escondida e as mesmas eram destinadas ao silêncio, um silêncio imposto para que as 

mesmas ficassem sempre na escuridão. 

A luta contra a dominação marca a história dessas mulheres. Ainda Segundo 

Perrot,  

 

As mulheres não são nem passivas nem submissas. A miséria, a opressão, a 
dominação, por mais reais que sejam não bastam para contar sua história. 
Elas estão presentes aqui acolá. Elas são diferentes. Afirmam-se por outras 
palavras, outros gestos. (2005, p. 223).  

 

A decisão da mulher por trabalhar na rua era sempre desvalorizada e considerada 

como algo sem importância, sempre existindo tentativas para fazer com que as mesmas 
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voltassem a se adequar aos moldes da sociedade, porém, desde sempre, elas lutaram por 

seus direitos e sua independência, e o trabalho nas ruas é um reflexo disso. As mulheres 

que trabalhavam no Mercado mostraram seu poder todos os dias quando saiam da para 

trabalhar e lutar pela sobrevivência.  

As diferentes formas de trabalho das mulheres no Mercado Municipal de Feira 

de Santana, suas lutas para conquistar o seu lugar, além do preconceito sofrido de 

diferentes formas, demonstram mais ainda a importância de se estudar e pesquisar sobre 

essas mulheres. 

 

 

 

 

 



     

 

CAPITULO II 

“AS MULHERES DO MERCADO”: Trabalho e Cotidiano 

 

As mulheres que trabalhavam no Mercado Municipal desenvolviam diferentes 

atividades e, na maioria das vezes, estavam acompanhadas da presença masculina, mais 

comumente um pai ou esposo, porém havia aquelas que trabalhavam sozinhas. Da 

mesma forma que tantas outras mulheres que saíam de casa para trabalhar, elas também 

o faziam para conseguir sustentar sua família. No entanto, essas mulheres enfrentaram 

diferentes formas de preconceito, pois tal atitude não era vista com “bons olhos” pelas 

pessoas da época que defendiam o modelo de família moderna tendo o homem como o 

provedor, e a mulher como aquela que cuidava da casa. Todavia, apesar de todos os 

percalços, elas continuaram lutando pela conquista de um lugar na sociedade. 

O Mercado Municipal de Feira de Santana, também conhecido como o 

“Mercado de Carne”, era o ponto de venda da carne verde, cereais e lanchonetes. 

Verduras, frutas, e outros produtos eram vendidos ao redor do mesmo, na feira livre que 

acontecia na Avenida Getúlio Vargas e em outras ruas da cidade.  

Muitas mulheres trabalhavam no Mercado vendendo cereais, fato ou mesmo nas 

lanchonetes ou restaurantes. Algumas eram nascidas em Feira de Santana, outras 

moravam em cidades próximas e vinham em dias de feira para trabalhar, e ainda tinham 

aquelas que vieram de outras cidades e estados e adotaram a cidade para morar com 

suas famílias como a comerciante Maria do Carmo, uma das entrevistadas22 que veio de 

Sergipe com seus pais.  

Elas chegavam cedo ao Mercado e passavam todo o dia trabalhando.23 As 

mulheres encontraram no trabalho fora de casa, uma alternativa de “ganhar a vida”, uma 

forma de sobrevivência para se manter e também a sua família e aquele lugar era visto 

pelas mesmas na maioria das vezes como a única opção de trabalho, mesmo sendo 

desvalorizado.  

                                                           
22

 Entrevista em 02/12/2011. 
23 A rotina era a mesma em todos os dias que o Mercado estava aberto assim como afirma Dona Deuzuita: 
“Chegava umas 7 horas e saia... no mesmo horário cinco horas” 
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O problema mesmo era precisar trabalhar [...]. (Judite)24 

 [...] eu tinha vindo da minha terra (Sergipe), e foi o trabalho que a gente 
encontrou [...]. (Maria do Carmo)25 

[...] porque era às vezes mulheres que não achavam emprego [...] então, 
trabalhavam pra elas mesmo no Mercado! (Mario Ribeiro)26 

 

Utilizar esse trabalho como um meio de vida para sustentar a família, era uma 

alternativa, pois muitas não tinham um marido ou amasio, e quando tinham, precisavam 

auxiliar o mesmo que não ganhava o suficiente nas despesas domésticas apesar do 

pouco que ganhavam.  

 

[...] trabalhava com meu pai e minha mãe, depois minha mãe faleceu, e eu 
fiquei com meu pai e a vida continuou [...] me casei, me separei, continuei no 
Mercado! Sempre trabalhando com lanchonete. (Maria do Carmo). 

 

[...] eu, por exemplo, criei meus seis filhos trabalhando na feira, porque meu 
marido foi pra Salvador procurar trabalho, e nunca mais voltou, então criei 
todos assim, trabalhando na feira, e hoje tão tudo aí formado! (Judite). 

 

Meu marido também trabalhava lá! No Mercado lá. Mas depois ele saiu 
depois ele não quis mais ficar lá [...] saiu e eu fiquei! Ele trabalhava, 
trabalhava lá também! Mas depois ele saiu, foi pra roça, e eu fiquei, e eu 
fiquei trabalhando. (Deuzuita). 27 

 

Para poder trabalhar no Mercado, algumas mulheres tinham que levar seus 

filhos, por não ter outra alternativa como deixar com a mãe ou uma conhecida e muito 

menos por não ter condições de pagar alguém para cuidar. Outras, como Deuzuita da 

Silva de 80 anos, tinham o “privilégio” de não precisar levar, pois deixava com a sua 

mãe. 

 

Não! Não levava nenhum não! Minha mãe é que tomava conta! Deixava eles 
com minha mãe e ia trabalhar. 

 

                                                           
24

 Entrevista em 02/12/2011. 
25

 Entrevista em 02/12/2011. 
26

 Entrevista em 01/12/2011. 
27

 Entrevista em 12/06/2010. 
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O trabalho das mulheres que deixavam seus filhos com alguém ou levavam para 

o Mercado, não ficava restrito apenas aos cereais e à lanchonete, algumas começaram a 

fazer diferente, como mostra a tabela abaixo: 

 

TABELA 1 - Relação das Mulheres que alugaram bancas para o corte de carne verde no Mercado 

Municipal de Feira de Santana entre 1956 e 1963. 

NOME DATA NÚMERO DA BANCA 

Ana Novaes da Costa 10 de Fevereiro de 1956 04 

Bilbides Gonçalves  16 de Fevereiro de 1956 17 

Flora Costa 31 de Janeiro de 1957 47 

Ana Novaes da Costa 14 de Fevereiro de 1957 04 

Servina das Virgens 

Ribeiro 

31 de Janeiro de 1960 33 

Silvina de Jesus 10 de Maio de 1962 33 

Silvina de Jesus 10 de Julho de 1963 31 e 32 

Fonte: Livro do Termo de Contratação de Bancas do Mercado Municipal de Feira de Santana – 1956-
1965. (Arquivo Público de Feira de Santana). 

 

O que podemos observar nessa tabela é que num período de sete anos apenas 

cinco mulheres alugaram uma ou duas bancas para o corte da carne verde e, a partir 

disso, podemos nos questionar sobre os motivos que levaram a isso. Uma causa poderia 

ter sido a condição financeira das mulheres. Elas, em sua maioria, não tinham dinheiro 

suficiente para alugar e manter uma banca de carne com um “magarefe” (ajudante). 

Outro impasse também era realmente a questão da força: ir ao matadouro, às vezes 

ajudar a abater o animal, carregar, cortar, etc., eram atividades tipicamente masculinas, 

pois exigiam bastante esforço. Porém, todas essas hipóteses não são justificativas para 

que as mulheres fossem consideradas inferiores e não pudessem ocupar a posição de 

dona ou locatária de banca de carne verde. 
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Não, naquele tempo só trabalhava homem com a carne verde. Só... (Mário) 28 

 

Essa ausência das mulheres nesse tipo de trabalho não é um indício que as 

mesmas não estivessem presentes nesse universo tão masculino sua presença nesse 

lugar se evidenciava de diferentes formas. Elas poderiam não ter condições para 

arrendar uma banca, mas algumas acompanhavam seus maridos auxiliando os mesmos 

na venda e no manuseio da carne verde, ou até mesmo na venda do fato, assim como 

afirma a fala de Maria do Carmo: 

 

Tinha aquelas que trabalhavam com os esposos, ajudavam eles nas bancas de 
carne, cada uma tinha sua função, mas, normalmente acompanhada com os 
esposos [...]29 

 

Não somente no trabalho com a carne verde, mas também em outros tipos de 

banca como a dos cereais, e lanchonete, por exemplo, muitas mulheres também 

acompanhavam seus pais ou maridos: 

 

[...] as mulheres que trabalhavam com carne geralmente era só ajudando os 
maridos, como eu na lanchonete ajudava meu pai e minha mãe. (Maria do 
Carmo)30. 

 

Meu marido também trabalhava lá! No Mercado lá. (Deuzuita)31 

 

Esses relatos são uma mostra que existia um preconceito sutil, camuflado pelos 

ideais vigentes na sociedade feirense que condicionavam as mulheres a ter que trabalhar 

sempre acompanhadas pelo pai ou marido. Se a mulher tinha que ajudar no sustento da 

família, que fosse num trabalho em que uma figura masculina estivesse acompanhando. 

 

                                                           
28

 Entrevista em 01/02/2011. 
29

 Entrevista em 02/12/2011. 
30

 Entrevista em 02/12/2011. 
31

 Entrevista em 12/06/2010. 
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Preconceito e Resistência 

A mulher feirense passou a fazer atividades fora de casa que a tornou uma 

trabalhadora que “ia e vinha” nas ruas da cidade desenvolvendo atividades como: 

domésticas em casas de famílias, lavadeiras, vendedoras de frutas e verduras, e tantos 

outros que garantiram a muitas o seu sustento e também o de seus filhos. Porém essas 

formas de trabalho não se adequavam ao padrão de família feirense. 

Esse trabalho das mulheres passou a ser perseguido e muitas delas viraram alvo 

do preconceito por causa das mudanças que estavam acontecendo em Feira de Santana, 

mudanças essas que tinham em vista a organização dos espaços urbanos, culturais e 

sociais, e o papel da mulher que saia de casa para trabalhar não se encaixava em tais 

alterações.  

Para o novo padrão feminino republicano, com base na concepção de família 

burguesa, a realização do serviço doméstico associa-se ao papel feminino de esposa e 

mãe que, apesar de subordinado à autoridade do pai e do marido, “[...] ele é sacralizado 

na figura da ‘rainha do lar’, aquela que por suas qualidades e pendores ‘naturais’ nasceu 

para gerir a casa e cuidar de marido e filhos” (SANCHES, 1998, p.32).  

Com isso, a sociedade define o papel da mulher como aquela que deveria cuidar 

única e exclusivamente da família. Ficam então definidas as funções: o marido assume 

como provedor, cuidando do sustento e vigiando tudo o que acontecia em casa e a 

mulher dentro de casa é a responsável pela conservação e o equilíbrio do lar. Esta deve 

ser somente a dona de casa e “sua relevância está ligada à importância fundamental da 

família, velha realidade investida de múltiplas missões, entre as quais a gestão da vida 

cotidiana. Sua novidade reside em sua vocação quase exclusiva para os ‘trabalhos 

domésticos’ no sentido mais amplo do termo” (PERROT, 2005, p.201).  

 

A medicina social assegurava como características femininas, por razões 
biológicas: a fragilidade, o recato, o predomínio das faculdades afetivas sobre 
as intelectuais, a subordinação da sexualidade e a vocação maternal. Em 
oposição, o homem conjugava à sua força física uma natureza autoritária, 
empreendedora, racional e uma sexualidade sem freios. 32 

 

                                                           
32 SOIHET, 2007, p.363. 
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 Reafirmando essa visão que existia com relação ao papel da mulher restrito 

apenas aos cuidados domésticos, o jornal Folha do Norte de 1946 traz o relato de 

Tiburcio, o personagem de Carlos Maul: 

 

[...] O lugar de mulher é em casa. Companheira do homem, fornecedora de 
filhos. A única coisa que a mulher deve saber é cozinhar bem [...] Tiburcio, 
anti-feminista.33. 

 

Segundo Perrot, essa seria uma visão preconceituosa pois diferenciava homens e 

mulheres: “aos homens o cérebro, a inteligência, a razão lúcida, a capacidade de 

decisão. Às mulheres, o coração, a sensibilidade, os sentimentos” (2010, p.11). 

 

Relegar à mulher feirense o espaço da casa, dando-lhe um perfil de boa mãe, 
esposa e filha, detentora das características de um ser frágil, dependente, 
material e assexuado, satisfazendo assim, o papel de reprodutora natural da 
ordem familiar e social, implicou na aceitação de um ideal de maternidade 
como fim único de sua existência propalado pelos discursos religiosos, 
médicos e jurídicos. (OLIVEIRA, 1997, p.56). 

 

As normas limitavam o trabalho das mulheres aos ambientes domésticos e elas 

precisavam se enquadrar no modelo de esposas, mães e donas de casa. Trabalhar nas 

ruas e feiras livres da cidade, assim como no Mercado, era considerado ruim e ia de 

encontro aos bons costumes e as mulheres que saíram à rua para trabalhar representaram 

uma espécie de obstáculo para o progresso da sociedade. 

Também sobre o modelo de comportamento feminino da época, temos como 

exemplo as cartas que Lino Coutinho enviou durante um longo período para orientar e 

auxiliar na educação de sua filha Cora. 34 Estas cartas foram direcionadas para que a 

mesma se tornasse boa dona-de-casa e mãe de família, assim como mandavam as 

normas e padrões da época para uma mulher e como “destinava a natureza”. 

“Inicialmente, esse modelo normativo visava atingir as mulheres das famílias 

abastadas, sendo paulatinamente estendido às classes trabalhadoras, na medida em que 

as exigências econômicas faziam com que as mulheres invadissem cada vez mais as 

                                                           
33

 Jornal Folha do Norte, 29 de Abril de 1946, nº 1919. 
34 Essas cartas foram objeto de estudo de Adriana Dantas Reis ao falar do comportamento das mulheres 
de elite em seu livro: “Cora: lições de comportamento feminino na Bahia do século XIX”.  
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ruas em busca de trabalho” (SANCHES, 1998, p.117). Mesmo com tantas imposições e 

restrições, as mulheres de origem pobre, continuaram saindo às ruas para trabalhar, pois 

essa era sua alternativa para sustentar a família.  

Devido a tantas restrições para as mulheres, àquelas que trabalhavam fora de 

casa sofriam preconceito, preconceito esse que também estava presente no cotidiano das 

mulheres que comercializavam no Mercado Municipal: 

 

Preconceito existe, sempre existiu! (Maria do Carmo) 35. 

 [...] antes mulher não fazia quase nada [...]. (Judite)36 

 

Ao invés de serem admiradas por serem “boas trabalhadoras”, como o homem 

numa mesma situação, as mulheres que faziam trabalhos tipicamente masculinos eram 

vistas de forma diferente, sendo repudiadas ou recriminadas e pouquíssimas eram 

reconhecidas por isso, como as bombeiras americanas que viraram notícia no Jornal 

Folha do Norte de 1931: 

 

Na América do Norte como na Gran-Bretanha as mulheres prestam hoje uma 
valiosa colaboração ao sexo forte, em serviços que pelo seu aspecto, 
deveriam ser exclusivos do homem. 37 

 

E assim, apesar do preconceito, das imposições, restrições e dificuldades as 

mulheres continuaram trabalhando no Mercado, na feira livre, e em outros lugares com 

o objetivo de alimentar suas famílias e encontrar o seu lugar na sociedade. Um exemplo 

disso foi Dona Judite Moreira da Cruz, 84 anos, que trabalhou desde os 14 anos na feira. 

Inicialmente trabalhava para ajudar os pais, com o passar do tempo para ajudar seu 

marido. Apesar das dificuldades que ela mesma afirma durante a entrevista, sempre 

encontrou no seu trabalho uma forma de ajudar a sustentar os seus seis filhos, que hoje 

cresceram, constituíram família, estão formados e são fonte de orgulho para a mesma. 

                                                           
35

 Entrevista em 02/12/2011. 
36

 Entrevista em 02/12/2011. 
37

 Jornal Folha do Norte, 24 de Janeiro de 1931, nº 1123. 
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Seu trabalho passou a ser a única renda da casa depois que seu marido viajou para 

Salvador em busca de um emprego melhor e não mais voltou38. 

As mulheres sempre tiveram de lutar contra vários obstáculos para ingressar 

num campo dominado pelos homens, e com aquelas que trabalhavam sozinhas no 

Mercado por diferentes motivos não foi diferente.  Elas precisaram se impor para 

conseguir continuar trabalhando e sustentando suas famílias: 

 

Eu conheci mulheres que trabalhavam sozinhas, mas já morreram. A finada 
dona Vanda, a irmã dela, trabalhavam sozinhas [...]. Elas sabiam se impor, se 
colocavam no lugar delas, se respeitavam! (Maria do Carmo). 39 

 

Mas, outra forma de preconceito também se fazia presente no dia-a-dia do 

Mercado. Ele acontecia sutilmente, pois aquelas mulheres que iam acompanhadas da 

presença masculina afirmavam não passar por preconceitos, uma mostra que o certo era 

que a mulher ficasse em casa, mas se estivesse ali para ajudar o pai ou o companheiro o 

problema seria amenizado: 

 

Não, comigo nunca aconteceu não [...] trabalhava com meu pai e minha mãe, 
depois minha mãe faleceu, e eu fiquei com meu pai e a vida continuou [...] 
(Maria do Carmo) 40.  

 

Graças a essa forma de pensar que muitos como seu Mário declaravam que no 

ambiente de trabalho não existia preconceito: 

 

Não, não tinha preconceito! Não! Ali todo mundo era normal 41
 

 

“No teatro da história, as mulheres são uma leve sombra. A narrativa histórica 

tradicional lhes dá pouco espaço [...]” (PERROT, 2005, p.33), porém, as “mulheres do 

Mercado” fizeram diferente, elas foram inovando, e, apesar do preconceito e dos 
                                                           
38

 Segundo a mesma, não foi por causa de doença e morte, e sim, por ter encontrado outra mulher que o 
“prendeu” na cidade esquecendo-se da sua família. 
39

 Entrevista em 02/12/2011. 
40

 Entrevista em 02/12/2011. 
41

 Entrevista em 01/12/2011. 
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problemas que tiveram que enfrentar, elas fizeram sua história, superando muitos 

obstáculos, ocupando aos poucos todos os espaços de trabalho possíveis, ajudando a 

reorganizar não somente esses espaços de trabalho, mas os sociais e familiares. 

 

Hoje é diferente, as mulheres podem fazer tudo: tem mulher cortando carne, 
mulher motorista, mulher aviadora, tem mulher até presidente (Judite)42  

 

E sobre isso, Perrot (2005) alega que as mulheres não foram simplesmente 

vítimas ou sujeitos passivos. Aproveitando os ambientes e os afazeres que lhes eram 

deixados ou limitados elas elaboravam às vezes contrapoderes que podiam subverter os 

papéis aparentes.  

 

As relações entre homens e mulheres deveriam ser, portanto, radicalmente 
transformadas em todos os espaços de sociabilidade. Num mundo em que 
mulheres e homens desfrutassem de condições de igualdade, as mulheres 
teriam novas oportunidades não só de trabalho, mas de participação na vida 
social. A condição feminina, o trabalho da mulher fora do lar, o casamento, a 
família e a educação seriam pensados e praticados de uma maneira 
renovada.43  

 

As mulheres “nem sempre eram vistas como iguais, mas, buscaram outros 

horizontes, onde muitas destacaram-se ao sair do ‘casulo’ mostrando elas mesmas as 

suas diferenças” (OLIVEIRA, 1997, p.84).  

A importância da luta das mulheres para conseguir destaque e enfrentar os 

preconceitos foi reconhecida por uma escritora norte americana, e sua admiração, foi 

registrada numa reportagem do Jornal Folha do Norte de 1945: 

 

A mulher brasileira é um misto de fé, de sacrifício e de vontade.44 

 

                                                           
42

 Entrevista em 02/12/2011. 
43

 RAGO, 2007, p. 597. 
44

 Jornal Folha do Norte, 30 de Março de 1945, p. 3, nº 1864.  
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E foi graças a essa mistura “de fé, sacrifício e vontade”, assim como afirma a 

escritora, as “Mulheres do Mercado” conseguiram enfrentar os preconceitos, limitações, 

e tantos outros obstáculos e conseguiram seu lugar na sociedade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho das mulheres nas ruas de Feira de Santana, mais precisamente no 

Mercado Municipal, pôde ser analisado com suas dificuldades e avanços graças à 

importância da pesquisa e da análise de diferentes fontes, dentre elas, as entrevistas 

feitas com mulheres que trabalharam no Mercado e que vivenciaram diferentes 

experiências dentro dele. 

O Mercado Municipal de Feira de Santana, com suas bancas, produtos, 

vendedores e consumidores, era um elemento importante que fazia parte de um conjunto 

bem maior: a feira livre semanal que acontecia nas ruas da cidade e que teve relevante 

importância para sua história trazendo-lhe o destaque e o reconhecimento como cidade 

comercial. Porém, devido à modernização, a feira foi considerada um atraso para o 

progresso, sendo assim transferida para a Central de Abastecimento.  

O Mercado também foi “palco” para a história de muitas mulheres (casadas, 

solteiras, mães, filhas) que trabalhavam ali como fateiras, vendedoras, comerciantes, 

etc., e que encontraram nesse trabalho a forma – às vezes a única – de sustentar suas 

famílias, quando não tinham um companheiro para isso. Algumas vezes, não para 

sustentarem sozinhas, e sim ajudar seus maridos que não tinham condições de fazê-lo.  

 Do Mercado, as mulheres retiravam sua sobrevivência. As diferentes formas de 

trabalho, onde as mesmas tiravam o sustento familiar, por conta própria ou prestando 

serviços a outros, fizeram com que as mulheres fossem de encontro às normas e 

conselhos para as mulheres.    

Numa época em que a mulher não poderia ter participação no espaço público 

(ocupado e destinado para os homens, pois o modelo vigente definia que a mulher 

deveria ser fina, recatada, submissa e que o seu papel era exclusivamente cuidar dos 

afazeres domésticos, dos filhos e maridos) elas saíram do espaço privado – aquele 

destinado a elas - para ir em busca de um trabalho. Trabalho esse que, na maioria das 

vezes, era desenvolvido apenas por homens. Elas enfrentaram essa situação apesar de 

todas as dificuldades, tendo que conciliar as atividades em casa e o cuidado dos filhos 

com o serviço no Mercado.  
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O cotidiano das “mulheres do Mercado” não era fácil: trabalhavam num lugar 

majoritariamente masculino, realizando as atividades que antes eram feitas apenas por 

homens ou aquelas que eram consideradas desprezíveis pelos mesmos, e ainda enfrentar 

o preconceito imposto graças aos padrões imbuídos na sociedade feirense da época, 

principalmente se não estivessem trabalhando acompanhada do pai ou do marido. 

Apesar de todos os obstáculos encontrados, o trabalho dentro do Mercado pôde ser visto 

como um mecanismo de resistência, uma estratégia de sobrevivência para essas 

mulheres.  

Mesmo com tantas imposições e restrições, essas mulheres não se conformaram 

com os padrões de conduta, que relegavam as mesmas dos trabalhos na rua, fazendo 

com que elas e suas histórias fossem silenciadas, e foram de encontro a todas essas 

coisas, quebrando paradigmas para que não mais fossem vistas apenas como vítimas ou 

submissas e recatadas, mas sim como sujeitos da história – sua própria história.  
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APÊNDICE 

 

Transcrições das entrevistas: 

 

Entrevista: 12.06.2010 

Nome: Deuzuita da Silva 

Idade: 80 

Profissão: Vendedora 

Cinthia: Quando foi que a senhora começou a trabalhar no Mercado lá em cima? 

Deuzuita: 62.45 

Cinthia: Como era lá no Mercado? 

Deuzuita: Eram assim, essas, umas bancas mesmo. E cada um tinha a sua banca. Era 
uma banca assim como essas.46 

Cinthia: A senhora sempre vendeu carne lá? 

Deuzuita: A mesma coisa. A mesma coisa que eu vendo hoje.47 

Cinthia: Mas assim, é... como era a rotina da senhora? Que horas a senhora chegava, 
que horas a senhora saia? Como era mais ou menos esse processo? 

Deuzuita: Eu chegava mais cedo né?48 Chegava umas 7 horas e saia... no mesmo 
horário cinco horas. 

Cinthia: É... o que precisava para uma pessoa trabalhar dentro do Mercado? Como era 
que fazia o que vocês faziam? Chegava lá e começava a vender? Como era? 

Deuzuita: Era... lá agente vendia mais do que aqui né? Porque lá não, nessa época, 
aqueles mercados, aqueles, não tinham, não vendiam em retalho, só vendia em grosso. 
Quem vendia em retalho era no Mercado né? Aqueles armazéns que tinham, só vendiam 
em grosso. 

Cinthia: Mas vocês precisavam conversar com quem pra conseguir um boxe no 
Mercado? Com alguém da Prefeitura, tinha alguém que organizava isso? 
                                                           
45

 Ano de 1962. 
46

 Ela mostra a banca que trabalha: uma bancada de concreto, revestida de azulejo. 

47
 Ela vendia miúdos (fato). 

48
 Atualmente ela chega 8 horas no Centro de Abastecimento. 
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Deuzuita: É com a Prefeitura. Era na Prefeitura. 

Cinthia: Aí vocês procuravam a Prefeitura? 

Deuzuita: É tinha o administrador né? Do... do.. Mercado. 

Cinthia: E a senhora lembra quem era? 

Deuzuita: Até esqueci o nome dele. Mas ele até já morreu né? Essa pessoa já é falecida. 
Tinha dois que tomava conta né? E tinha o escritório, tinha o escritório dentro do 
Mercado. 

Cinthia: Mas pagava alguma coisa? Tinha alguma taxa?  

Deuzuita: Pagava! Agora quanto pagava, nem me lembro mais. Mas pagava as bancas. 
As bancas pagavam a mesma coisa que aqui paga! Lá também pagava. 

Cinthia: É... a senhora sempre vendeu carne né? Então de onde vinha essa carne que a 
senhora vendia no Mercado? 

Deuzuita: As carnes que vinham lá no mercado, era de...  de Rui Barbosa.[momento de 
silêncio]. Não!! Muitas vezes vinha daqui mesmo! Era feita aqui mesmo! 

Cinthia: A senhora que comprava ou era alguém que trazia? 

Deuzuita: Não! Eu comprava pra revender. E tinha, e tinha aqui em Feira de Santana a 
Charqueada. 

Cinthia: Ai a senhora ia lá comprar? 

Deuzuita: Não! Eles entregavam a gente no Mercado mesmo. 

Cinthia: Ah! Ai vocês revendiam? 

Deuzuita: Era! [novamente um momento de silêncio]. Tinha charqueada aqui na 
Baraúna. 

Cinthia: E assim, a senhora trabalhava lá desde novinha, ia com a mãe da senhora, 
como era mais ou menos? 

Deuzuita: Minha irmã mais velha, minha irmã mais velha que tinha negócio, que... foi a 
primeira pessoa que trabalhava no Mercado Municipal. Depois ela casou também, mas 
continuou, lá mesmo, vendendo... 

Cinthia: A senhora sempre foi só pro Mercado? 

Deuzuita: Não! Meu marido também trabalhava lá! No Mercado lá. Mas depois ele 
saiu, depois ele não quis mais ficar lá... saiu e eu fiquei! Ele trabalhava , trabalhava lá 
também! Mas depois ele saiu, foi pra roça, e eu fiquei, e eu fiquei trabalhando. 
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Cinthia: A mesma coisa que ele fazia? 

Deuzuita: Era!! 

Cinthia: Ai ficou até o Mercado sair? 

Deuzuita: é... e quando o Mercado... e quando inaugurou esse daqui, agente veio pra 
aqui né? Quando inaugurou, agente foi... em... em... deixa eu ver... foi em ... 66!! Que o 
Mercado (Centro de Abastecimento) inaugurou!  

Cinthia: Mas antes de trabalhar no Mercado a senhora já era feirante, trabalhava de 
uma outra coisa? 

Deuzuita: Não! Trabalhava lá mesmo! 

Cinthia: No mercado. 

Deuzuita: É... lá no mercado. No Mercado Municipal de Feira de Santana. [risos 
tímidos].  

Cinthia: Como era mais ou menos no Mercado? Assim, como ele era dividido? Só 
tinha carne? 

Deuzuita: Hoje, hoje ele ta quase a mesma coisa. Só... a diferença... o Mercado ta lá né? 
A diferença foi que colocaram as outras coisas pra vender, mas era quase a mesma 
coisa. Aquela mesma coisa que ta. O Mercado Municipal, que hoje é o Mercado de 
Artes né? Não tem diferença nenhuma ficou a mesma coisa! Agora só tem que lá tinha 
as bancas dentro do Mercado né? 

Cinthia: Mais ou menos como aqui hoje?49 

Cinthia: E os feirantes que trabalhavam no Mercado, eles eram todos de Feira de 
Santana, ou tinha de cidadezinha próxima?  

Deuzuita: A maioria era de... de Sergipe, de Sergipe, era de... Paraíba [risos tímidos]. 
Era paraibano, era sergipano... que trabalhava lá. 

Cinthia: Ai veio pra cá pra trabalhar aqui. 

Deuzuita: É... trabalhava na Charqueada. Tinha charqueada aqui em Feira.  

Cinthia: Mas tinha alguém que morava em alguma cidadezinha e ficava indo e 
voltando todos os dias ou a maioria das pessoas ficava? 

Deuzuita: Não! Eles moravam aqui! Eles vinham, eles vieram do Norte para aqui! 
Tudo! Eles... 50 

                                                           
49

 Ela faz que sim com a cabeça 
50

 Dona Deuzuita faz uma pausa. 
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Cinthia: A senhora levava só esse filho?51 Ou tinha mais alguém que a senhora levava? 

Deuzuita: Não! Eu não levava nenhum!Quem tomava conta dos meus filhos era minha 
mãe. 

Cinthia: Hum... esse foi trabalhar depois de maiozinho que foi trabalhar com a 
senhora? 

Deuzuita: É... 

Cinthia: A senhora nunca precisou levar filhos lá pro Mercado para trabalhar. 

Deuzuita: Não! Não levava nenhum não! Minha mãe é que tomava conta! Deixava eles 
com minha mãe e ia trabalhar. 

[pausa] 

Deuzuita: Não tinha! Aqueles supermercados que hoje tem, lá aqueles era... Zezé 
Falcão, Lôlô, tudo que trabalhava... mas eles só vendiam em grosso! Quem quisesse 
comprar no retalho tinha que vir... [pro Mercado Municipal]. A gente comprava na mão 
deles em grosso... comprava na mão deles, se quisesse comprar alguma coisa, lá eles 
vendiam. Eles vendiam de tudo! Eles vendiam de tudo que a senhora quisesse. Eles 
vendiam de tudo, mas só vendiam em grosso! Carne se sertão, carne do sol não, que eles 
não vendiam. Carne de sertão vendia era em grosso! Se a senhora quisesse comprar, 
tinha que ser o palmo, pra retalhar. Eles não vendiam. E hoje em dia, eles vendem até 
100 gramas se quiser! Né? Mas antigamente não vendiam não. 

Cinthia: A senhora sempre vendeu carne salgada né?  

Deuzuita: É... nunca vendi fresca não! 

Cinthia: Dona Deuzuita, a senhora autoriza a publicação dessa entrevista para trabalhos 
na Universidade, ou para qualquer outra utilização dessa entrevista? 

Deuzuita: Autorizo!! Ô ... não tem problema nenhum... tem 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51

 Aponto para o filho que trabalhava no Box ao lado. 
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Entrevista: 

Nome: Mario Ribeiro Lima 

Idade: 76 

Profissão: Comerciante (lanchonete) 

Tempo de profissão: Desde 1977 

Com o que trabalhava no Mercado Municipal: Lanchonete 

Cinthia: Seu Mario Ribeiro Lima, o senhor autoriza a gravação desta entrevista, e ela 
pode ser publicada na Universidade e usada em outros trabalhos? 

Mario: Pode sim, pode. 

Cinthia: Em quais anos o senhor trabalhou no Mercado? 

Mario: Um ano no Mercado Municipal de Feira de Santana (1976).  E entrei nesse aqui 
(centro de Abastecimento) em 77 até agora. 

Cinthia: Assim, como era o dia-a-dia no Mercado naquele tempo, o que as pessoas 
faziam como era organizado o Mercado naquele tempo? 

Mario: Lá era o mercado municipal de cereais e lanchonete também e aqui nós somos 
aqui hoje um mercado de carne e de lanchonete também.  

Cinthia: Quando o senhor trabalhava lá no Mercado o senhor era dono da lojinha ou 
trabalhava para alguém? 

Mario: Era dono! Nunca paguei aluguel não, era dono. 

Cinthia: O que precisava para trabalhar dentro do Mercado? 

Mario: Tinha que falar com o diretor, a direção do Mercado.  E aqui é a mesma coisa. 

Cinthia: Tinha mulheres trabalhando dentro do Mercado seu Mário? 

Mário: Tinha algumas. Tinha mulher... com barracas... naquele tempo não tinha 
negócio com artesanato lá. Vendiam “caçado” também, tinha homem e mulher também. 

Cinthia: Mas as mulheres podiam trabalhar com o que elas quisessem lá, ou tinha uma 
separação? 

Mario: Era com o que elas quisessem. Com cereais, ou uma lanchonetezinha mesmo, 
ou então com barraca de caçado, tinha lá também. 

Cinthia: Mas elas podiam trabalhar com a carne verde, o corte da carne? 

Mário: Não naquele tempo, só trabalhava homem com a carne verde. Só....  
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Cinthia: Mas tinha um “porque” essa separação só homem com carne? 

Mário: Não, não... não falavam o porque não! Eu sei que era homem, as mulheres 
trabalhavam com outras coisas... 

Cinthia: O que o senhor achava do trabalho das mulheres no Mercado? O senhor 
achava que elas deviam estar lá mesmo trabalhando? 

Mário: Era... porque era às vezes mulheres que não achavam emprego... então, 
trabalhavam pra elas mesmo! Tinham seu ponto e iam trabalhar. 

Cinthia: O senhor acha que as mulheres sofriam algum preconceito, as pessoas 
descriminação porque elas trabalhavam ali na feira? 

Mário: Não, não tinha preconceito! Não! Ali todo mundo era normal! 

 

 

Entrevista:  

Nome: Maria do Carmo Mendonça 

Idade: 50 

Profissão: Comerciante (lanchonete)  

Tempo de profissão: 35 anos 

Com o que trabalhava no Mercado: Lanchonete 

Cinthia: Dona Maria do Carmo a senhora autoriza a gravação dessa entrevista e a 
publicação dela tanto no meu trabalho, quanto em outros trabalhos na Universidade? 

Maria do Carmo: Sim! 

Cinthia: O que precisava para trabalhar no Mercado? 

Maria do Carmo: Ir até a direção, e comprar o ponto.  

Cinthia: Quando a senhora trabalhava no Mercado a banca era da senhora, ou era 
funcionária de alguém? 

Maria do Carmo: Não, eu trabalhava com meu pai e minha mãe.  

Cinthia: As mulheres no Mercado Municipal elas trabalhavam com qualquer coisa, ou 
tinha assim um trabalho específico para as mulheres? 
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Maria do Carmo: Trabalhavam com lanchonete, entendeu? Tinha aquelas que 
trabalhavam com os esposos, ajudavam eles nas bancas de carne, cada uma tinha sua 
função, mas, normalmente acompanhada com os esposos, com os pais... 

Cinthia: O que a senhora achava de trabalhar lá no Mercado Municipal? 

Maria do Carmo: Eu gostava, eu tinha vindo da minha terra (Sergipe), e foi o trabalho 
que a gente encontrou... 

Cinthia: O Mercado acolheu vocês... 

Maria do Carmo: É... o Mercado acolheu a gente! (risos) 

Cinthia: Existia separação entre trabalho de mulheres e homens, ou as mulheres 
poderiam trabalhar com o que quisessem? 

Maria do Carmo: Não o trabalho era liberado. As mulheres trabalhavam com o que 
queria, com farinha, com carne, com o que queriam, entendeu?  

Cinthia: Mas assim, nas outras entrevistas que eu fiz, eles falaram que mulher não 
trabalhava com carne verde, somente com fato... 

Maria do Carmo: Era verdade... trabalhava com fato, farinha, os cereais, as mulheres 
que trabalhavam com carne geralmente era só ajudando os maridos, como eu na 
lanchonete ajudava meu pai e minha mãe. 

Cinthia: Sabe me dizer por que as mulheres não podiam trabalhar com o corte da 
carne? 

Maria do Carmo: Não... não sei não! 

Cinthia: A senhora achava que existia algum preconceito, porque as mulheres 
trabalhavam no Mercado?  

Maria do Carmo: Quer dizer sempre existe, toda vida existiu, até hoje ainda existe, 
pouco mais existe!  

Cinthia: Mas assim, lá no Mercado dava para perceber isso, a senhora achava que as 
pessoas comentavam... 

Maria do Carmo: A gente percebia... mas eu nunca vi ninguém comentando não! 

Cinthia: Agora assim, a senhora passou por alguma situação que a senhora teve que se 
impor, de mostrar eu quero trabalhar aqui? 

Maria do Carmo: Não, comigo nunca aconteceu não... trabalhava com meu pai e 
minha mãe, depois minha mãe faleceu, e eu fiquei com meu pai e a vida continuou... me 
casei, me separei, continuei no Mercado! Sempre trabalhando com lanchonete. 
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Cinthia: A senhora falou antes que as mulheres trabalhavam acompanhadas do pai ou 
marido, mas tinha alguma sozinha numa banca de fato, ou vendia cereais sozinha? 

Maria do Carmo: Eu conheci mulheres que trabalhavam sozinhas, mas já morreram. A 
finada dona Vanda, a irmã dela, trabalhavam sozinhas...  

Cinthia: As pessoas olhavam essas mulheres com preconceito? 

Maria do Carmo: Eu creio que não, por que elas sabiam se impor, se colocavam no 
lugar delas, se respeitavam, entendeu? 

  

 

Entrevista: 02.12.2011 

Nome: Judite Moreira da Cruz 

Idade: 84 

Profissão: Vendedora 

Tempo de profissão: Desde os 17 

Com o que trabalhava no Mercado: Vendedora 

Cinthia: Dona Judite a senhora autoriza a gravação dessa entrevista e o uso dela na 
Universidade no meu trabalho e em outros trabalhos?  

Judite: Sim, pode sim! 

Cinthia: Dona Judite o que precisava para trabalhar dentro do Mercado? O que as 
pessoas precisavam fazer para ter uma banca no Mercado? 

Judite: Lá, onde é o Mercado de Artes hoje, era com a Prefeitura mesmo! A 
autorização era na Prefeitura. Procurava o dirigente e ele vinha e marcava os lugares pra 
gente trabalhar. 

Cinthia: Quando a senhora trabalhava lá no Mercado, a banca era da senhora ou a 
senhora trabalhava pra alguém? 

Judite: Não! A banca era minha mesmo! 

Cinthia: Qual era o trabalho das mulheres dentro do Mercado? 
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Judite: Ah, lá dentro do Mercado era cereais, negócio de cereais, farinha feijão, como 
tem ali52, lá também era assim.  

Cinthia: Mas, tinha mulheres vendendo carne? 

Judite: Não a carne de boi, boi quem cortava eram os homens.  

Cinthia: As mulheres faziam o que em relação à carne. 

Judite: As mulheres trabalhavam no fato. 

Cinthia: O que a senhora achava do trabalho no Mercado? Era muito difícil?  

Judite: Tinha os mesmos problemas de hoje mesmo, a diferença é que lá a gente só 
trabalhava no sábado, domingo e segunda e aqui é semanal. 

Cinthia: Porque a senhora escolheu trabalhar no Mercado?  

Judite: O problema mesmo era precisar trabalhar... 

Cinthia: A senhora sabe me dizer o porquê da separação homem trabalhar com carne 
verde e mulher trabalhar com fato? 

Judite: Não... antes mulher não fazia quase nada, hoje é diferente, as mulheres podem 
fazer tudo: tem mulher cortando carne, mulher motorista, mulher aviadora, tem mulher 
até presidente. Antes era mais difícil, eu, por exemplo, criei meus seis filhos 
trabalhando na feira, porque meu marido foi pra Salvador procurar trabalho, e nunca 
mais voltou53, então criei todos assim, trabalhando na feira, e hoje tão tudo aí 
formado!54 
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 Ela aponta em direção ao local de venda de cereais no Centro de Abastecimento. 
53

 Ela deu a entender que o marido tinha arrumado outra mulher em Salvador. 
54

 A fala da mesma nesse momento demonstrou um sentimento de satisfação, orgulho, dever cumprido. 
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ANEXOS 

 

TERMO DE CONTRATAÇÃO DE BANCAS DO MERCADO MUNICIPAL DE 

FEIRA DE SANTANA 1956-1965 

Série: Termo de Obrigação 

 

Termo de obrigação para ocupar a banca e talhar carne verde no Açougue do Mercado 

Municipal, como abaixo declara: 

“Aos __ dias do mês de fevereiro de 1956, nesta cidade de Feira, Paço Municipal, 

Gabinete do Sr. Prefeito, compareceu o Sr.(a) 

_____________________________________________, a quem foi concedido o 

registro da banca nº ____, para talhar carne verde no açougue do Mercado Municipal, 

no exercício corrente, mediante as seguintes condições: 1º- O concessionário, quer 

aborta rezes ou não, pagará a licença da banca, pela qual fica responsável, sendo o 

pagamento feito de uma só vez, no ato do registro e antes de assinar o competente termo 

de obrigação. 2º- Não é permitido transferir a outrem, a banca adquirida, perdendo o 

direito da mesma, aquele que infligir esta clausula. 3º- O concessionário não pode 

utilizar-se dos serviços do magarefe que não seja devidamente matriculado. 4º- O 

concessionário compromete-se a cumprir as exigências do Regulamento, sob as penas 

no mesmo combinadas. Reciprocamente, a Prefeitura obriga-se a respeitar, dentro do 

exercício, o direito de posse do concessionário, de acordo com as disposições aqui 

estipuladas.  

E por assim combinarem, lido e achado conforme o presente termo de obrigação vai o 

mesmo assinado pelo Prefeito e o concessionário. 


