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RESUMO: Através de pesquisas em jornais, livros de atas, documentação particular e 

depoimentos orais, este trabalho busca reconstruir a história do bairro Santo Antônio 

dos Prazeres em Feira de Santana-Bahia, entre fins da década de 1960 a 1990. Num 

contexto geral, o trabalho se propõe a discutir a questão dos impactos da urbanização 

em Feira de Santana; destacamos os fatores que contribuíram para a expansão da cidade 

para as regiões periféricas e os problemas advindos com este processo. Especificamente, 

focamos a nossa análise para o bairro Santo Antônio dos Prazeres, ressaltando a 

memória local sobre a história do surgimento do bairro, as vivências e o cotidiano no 

processo de expansão da localidade durante o desenvolvimento urbano de Feira de 

Santana. Associado a estas questões, tratamos também do problema da criminalidade no 

bairro que nos anos noventa, foi visto pela população feirense como um dos bairros 

mais violentos de Feira de Santana. 

Palavras-chave: História local, urbanização, memória, violência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN: A través de la investigación en los periódicos, libros, registros, 

documentos particulares y testimonios orales, este trabajo tiene la pretensión de 

reconstruir la historia del barrio de Santo Antonio dos Prazeres en Feira de Santana, 

Bahia, entre el final de la década de 1960 y 1990. En un contexto general, esta 

monografía tiene como objetivo discutir la cuestión de los impactos de la urbanización 

en Feira de Santana, resaltar los factores que contribuyeron para la expansión de la 

ciudad a las regiones periféricas y los problemas derivados de este proceso. Además de 

concentrar nuestro análisis en el barrio de Santo Antonio dos Prazeres, daremos 

importancia a la memoria local en la historia de la aparición del barrio, las experiencias 

cotidianas en el proceso de expansión del desarrollo urbano en la ciudad de Feira de 

Santana. Asociado a estos temas, también se planteará sobre la delincuencia en el barrio, 

que en los años noventa, fue visto por la población feirense como uno de los barrios más 

violentos de la ciudad que se refiere. 

Palabras clave: Historia local, urbanización, memoria, violencia. 
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INTRODUÇÃO 

 

Contexto histórico da pesquisa 

Feira de Santana, anos de 1980 e 1990. Eram tempos de Colbert Martins da 

Silva, João Durval Carneiro, José Raimundo de Azevedo, José Falcão da Silva e 

Clailton Mascarenhas.
1
 Veremos nos capítulos desta monografia quais atitudes estes 

homens de poder tiveram para contornar um grande e peculiar problema Feira de 

Santana presenciado no transcorrer de suas gestões: o crescimento urbano, que levou a 

um problema habitacional e o aumento vertiginoso da violência.  Nesta derradeira 

década do século XX, a cidade de Feira de Santana passava por variadas 

transformações, estas não era novidade alguma, vinham se processando desde meados 

da década de cinquenta, foram impactantes nos anos setenta e seguiu seu curso nas 

décadas seguintes.  

 A industrialização, iniciada na cidade nos anos sessenta, podemos dizer, 

inaugurou uma espécie de segunda fase da modernização em Feira de Santana. A 

população crescia em virtude do êxodo rural das localidades componentes do próprio 

município, assim como, da migração de pessoas de outros lugares da Bahia e do Brasil. 

Para nós, a expressividade que ganhou Feira de Santana entre o século XIX e segundo 

quartel do século XX criou condições, se não financeiras, porém, estruturais, para a 

industrialização iniciada em meados do século passado, e o acúmulo destes fatores, 

além de ser concomitante ao ímpeto transformador, conheceu seu auge nos anos de 

1990.  

Justificativa 

 Considerando o conjunto brevemente elencado, buscamos abordar neste estudo 

a questão das experiências de vida nos bairros, a “memória de bairro” que possuem os 

antigos moradores, as estratégias que os sujeitos adotaram para reivindicar por 

melhorias perante o poder público. Destacaremos também os problemas ligados à 

                                                           
1
Prefeitos de Feira de Santana durante a década de 1990.  José Falcão da Silva - 1º de fevereiro de 1983 a 

31 de dezembro de 1988; Colbert Martins da Silva - 1° de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1992; 

João Durval Carneiro - 1° de janeiro de 1993 a 30 de março de 1994; José Raimundo Pereira de Azevedo-

30 de março de 1994 a 31 de dezembro de 1996; José Falcão da Silva - 1° de janeiro a 5 de agosto de 

1997;Clailton Costa Mascarenhas  8 de agosto de 1997 a 31 de dezembro de 2000 
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urbanização da cidade, destacando a questão da criminalidade. Nesta seara 

investigativa, a nossa atenção recairá para o bairro Santo Antônio dos Prazeres. Um 

bairro centenário, com histórias de origem remetidas ao tempo da escravidão; de uma

localidade longínqua na cidade de Feira de Santana até meados do século XX, para 

transformar-se em bairro nas décadas seguintes.  

A escolha do bairro Santo Antônio dos Prazeres na esfera deste estudo se 

justifica por alguns fatores, dentre os quais, podemos destacar a sua localização, pois, 

sendo um bairro periférico, situado na parte externa do Anel Rodoviário de Feira de 

Santana, sofreu os reflexos das transformações ocorridas na cidade a partir da década de 

1970. Estes reflexos, com maior ou menor intensidade, foram presenciados em diversos 

bairros localizados neste setor da cidade de Feira de Santana. A combinação de 

industrialização e o intenso fluxo migratório resultaram num grande problema da mão 

de obra e da questão habitacional na cidade. 

Além disso, descrever uma parte da história deste bairro é importante para 

preservação da memória local, tanto para as gerações que protagonizaram o ambiente na 

temporalidade definida nesta pesquisa, como também, para as gerações que não 

presenciaram aquele cotidiano. Sem pretensões de preencher lacunas sobre esta questão, 

a proposta do trabalho é, por um lado, contribuir para que as pessoas conheçam melhor 

o espaço onde vivem cotidianamente, fazer com que os indivíduos compreendam que 

este espaço possui sua história; por outro, propor um convite e mostrar que pesquisas 

mais aprofundadas são possíveis de serem realizadas, seja para o espaço em destaque 

neste estudo ou qualquer outro que se queira abordar.   

Fontes e metodologia 

O recorte estabelecido nesta monografia é um tanto insólito, 1968 – 1997, esta 

temporalidade foi delimitada tanto por um acontecimento quanto pela disponibilidade 

das fontes. Em relação ao acontecimento, o ano de 1968 foi marcado pela introdução do 

Movimento de Organização Comunitária (MOC) no bairro Santo Antônio dos Prazeres 

– não é oportuno descrever o significado do MOC nesta introdução, deixaremos para 

mais adiante. No que diz respeito às fontes, com a intervenção do MOC na comunidade 

temos a produção dos primeiros documentos que foram usados para nossa pesquisa, 

estes se constituem em relatórios de reuniões e questionários. Além disso, no avançar 

dos anos, começamos a trabalhar com os diversos documentos datados a partir da 
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década de setenta, pertencentes a então fundada Associação dos Moradores do Santo 

Antônio dos Prazeres (AMOSAP), dentre os principais documentos estão as atas de 

eleições e reuniões. A partir da década de 1990 começamos a inserir os jornais no nosso 

estudo, buscamos nestas fontes dados gerais sobre Feira de Santana e especificamente 

sobre o Santo Antônio dos Prazeres. Terminamos nossa análise com os jornais em 1997, 

ano em que o maior jornal da cidade saiu de circulação. 

A série utilizada do jornal Feira Hoje entre os anos de 1990 a 1997 encontram-

se catalogadas na Biblioteca Setorial Monsenhor Renato Galvão/Casa do Sertão. A 

escolha do jornal Feira Hoje se explica pelo fato deste ser o principal periódico 

impresso em Feira de Santana na década em que concentramos o nosso estudo. Além 

disso, o jornal possuía uma circulação diária, o que nos proporcionou um maior 

levantamento de dados sobre as questões que selecionamos para obtenção do estudo, a 

saber: contexto político de Feira de Santana, problemas urbanos, segurança pública e 

violência. Estas questões foram analisadas visando informações gerais sobre Feira de 

Santana e especificas, quando localizamos fatos remetidos ao bairro Santo Antônio dos 

Prazeres. 

Entrevistamos os moradores para falar sobre a história que conhecem sobre a 

formação do bairro, procuramos saber deles sobre o cotidiano que viveram no período 

em que nasceram ou chegaram ao local. Perguntamos sobre as dificuldades encontradas 

sobre a infraestrutura perante o período de crescimento do bairro, qual o motivo que 

levou ao aumento da violência na década de noventa.  O recurso da história oral foi de 

grande valia para a pesquisa, pois, passamos saber, através dos próprios sujeitos, aquilo 

que pensavam, suas opiniões gestadas a partir das suas experiências de vida. Os 

depoimentos orais ofereceram, reforçaram e dialogaram com as informações expostas 

nas fontes escritas. 

A divisão entre informações gerais e especificas repercutiu no desdobramento do 

texto monográfico, onde foi possível situar o espaço e contextualiza-lo, neste caso, Feira 

de Santana, conduzindo este contexto para o foco da nossa pesquisa que foi o bairro 

Santo Antonio dos Prazeres. Num sentido didático, para falar sobre a expansão do 

bairro nas décadas de 1980-1990, levamos estas questões para a cidade como um todo, 

abordando, neste caso, a questão da moradia, suas causas e consequências e as políticas 

implementadas pelas autoridades voltadas a solucionar estes problemas. O mesmo de 
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deu quando falamos da segurança pública e da violência; buscamos levar as questões 

para o cotexto geral e especifica-lo para o bairro. 

 

Distribuição dos capítulos 

A opção metodológica que tratamos acima interferiu na organização da 

monografia, a qual está dividida em três capítulos. No primeiro capítulo apresentaremos 

o contexto histórico do bairro, a intervenção do Movimento de Organização 

Comunitária (MOC); o surgimento e as reivindicações realizadas pela Associação dos 

Moradores do Santo Antônio dos Prazeres (AMOSAP). Do histórico ao surgimento dos 

movimentos sociais no Santo Antônio dos Prazeres, calcados nas ações do MOC e 

posteriormente AMOSAP apresentados e discutidos no capítulo primeiro, partiremos 

para os aspectos estruturais do bairro que serão tratados no segundo e terceiro capítulos.  

O segundo capítulo foi construído a partir das noticias veiculadas nos jornais 

sobre o bairro e cidade de Feira de Santana e aliamos estas informações aos 

depoimentos orais. Assim, foi possível estabelecer comparativos sobre as visões da 

imprensa e dos moradores, encontrar convergências e divergências sobre um 

determinado assunto, possibilitando confirmar informações quando estas convergem ou 

nutrir questionamentos quando há divergências. Num sentido amplo, o segundo capítulo 

centrará no cotidiano do Santo Antonio dos Prazeres nas décadas de oitenta e noventa, 

nos problemas enfrentados por sua população, nas reivindicações, nas ações e/ou 

negligências das autoridades para com o bairro, nas estratégias dos moradores para 

suprir ou superar os problemas. Discute também as ocupações nos terrenos localizados 

no interior e nas adjacências do bairro. 

O terceiro capítulo se atém a discutir a problemática da violência no Santo 

Antonio dos Prazeres. Dentro do nosso recorte temporal, escolhemos a década de 1990 

para falar das incidências de criminalidade que acometeram o bairro. Escolher os anos 

noventa se explica pelo grande número de crimes ocorridos no auge da expansão do 

bairro, iniciada na década anterior. Defendemos o argumento de que as políticas 

públicas que contribuíram para o aumento do bairro não se preocuparam em criar 

estruturas que atendessem com mais amplitude a população; defendemos também neste 

capítulo que as formações discursivas dos jornais e dos moradores partiam de uma 

realidade vivenciada, porém, interpretada de modo superficial e imediatista.
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1. CONSTRUÇÃO DA NOÇÃO DE PERTENCIMENTO E REIVINDICAÇÕES 

SOCIAIS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS PRAZERES 

 

 

“Esse negocio tudo tem que ser gravado que é pra fazer história”. 

Vera Torres – moradora do Santo Antônio dos Prazeres 

 

 

 

  A frase que utilizamos como epigrafe para abrir este capítulo foi dita pela 

Senhora Vera Torres, moradora do bairro Santo Antônio dos Prazeres, durante o 

período em que colhíamos os relatos orais para a produção desta pesquisa. Mesmo sem 

saber, ao menos no aspecto historiográfico e metodológico, a Sra. Vera enfatizou a 

importância da gravação dos relatos orais para a constituição de pesquisas históricas. 

Fonte inestimável para as pesquisas, os depoimentos orais tornou-se nos últimos tempos 

um meio muito recorrente para a reconstrução da memória de uma 

sociedade/comunidade.  

Nos capítulos que se seguem neste trabalho monográfico, veremos como foi 

importante a utilização dos relatos orais para dialogarmos com as problematizações, por 

nós levantadas, sobre o cotidiano do bairro Santo Antônio dos Prazeres entre os anos 

sessenta a noventa. Dentre estas problematizações estão o fato de o bairro se 

transformar dentro do referido período e como os moradores interpretam as 

positividades e negatividades do presente, a partir das comparações de um passado 

vivido. Numa frase: ao referenciarem o presente a partir do passado, estes sujeitos 

fazem a história por meio de suas próprias experiências de vida.  

 Procuramos entrevistar os moradores para falar sobre a sua chegada ao bairro, 

as suas vivencias e experiências proporcionadas pelas contradições presentes no espaço 

investigado. Os relatos dos moradores revelaram, num mesmo tempo, objetividades e 

subjetividades, concordâncias e discordâncias. Servimo-nos destes depoimentos não 

como suporte e complemento de uma fonte impressa e pretensamente segura, porém, os 

relatos se configuraram como fonte valiosa, que possibilitou estabelecermos um diálogo 

integrado com outras fontes.  
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O nosso objeto de pesquisa é o bairro Santo Antônio dos Prazeres e os nossos 

sujeitos são os moradores do local. Para este fim, é muito importante relacionar, de 

forma não dicotômica, porém, interdependente, a história e a memória. História e 

memória será o ponto defendido ao longo dos três capítulos do nosso estudo. Este 

primeiro capítulo se dedica a apresentar o contexto histórico do bairro, tomando como 

ponto de partida a história sobre a sua fundação e evoluindo para a identificação e 

organização social. Discutimos a formação e o papel desempenhado pela Associação 

dos Moradores para buscar soluções para os problemas estruturais e socais que 

envolviam a comunidade.  

    

1.1- Contexto histórico: da localidade ao bairro 

 

O surgimento do bairro Santo Antônio dos Prazeres está, para a memória da 

população local, associado às lembranças da escravidão. De acordo com os relatos orais, 

por volta do ano de 1892 as ex-escravas Maria dos Prazeres e Delfina chegaram à 

Fazenda Murici (área onde atualmente encontra-se o bairro), estas traziam uma trouxa 

com seus pertences, dentre os quais, estavam uma sineta e uma imagem do Santo 

Antônio. Que importância tinham estes objetos trazidos por estas mulheres? E porque 

estes ainda são lembrados e mencionados pela memória local? A posse de uma sineta 

por uma ex-escrava é uma lembrança dos tempos da escravidão, pois, era costume 

utilizar este instrumento para convocar os escravos ao trabalho no eito. Caso a sineta 

que as ex-escravas trouxeram entre seus pertences tivesse a função de alertar o início do 

nada prazeroso trabalho de escravo, talvez, esta herança não fosse nem um pouco 

interessante para elas. Mas por que tanta estima a este objeto?  

Partimos para a imagem do Santo Antônio, outro objeto trazido por Delfina e 

Maria dos Prazeres. Este é interessante para a nossa análise histórica, pois, foi a união 

do nome do santo com o nome de Maria dos Prazeres que batizou a localidade. Daí o 

topônimo que integra nome de santo com nome de uma ex-escrava, resultando em Santo 

Antonio dos Prazeres. Possivelmente, o fato de portarem a imagem do santo significava 

certo grau de devoção das ex-escravas ou de uma delas. Considerado o santo 

casamenteiro, o padroeiro dos pobres, mas também, o santo das coisas perdidas, Santo 

Antônio poderia representar para Delfina e/ou Maria dos Prazeres a esperança de ter 

neste novo local de chegada, condições de vida melhores do que tinham antes, afinal, se 
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migraram de seu local de origem foi porque condições adversas forçaram a saírem, caso 

contrário, se estivessem bem adaptadas no local anterior permaneceriam nele. 

Este fato torna-se mais elucidativo quando consultamos alguns trabalhos 

dedicados ao tempo da Pós-Abolição, época em que Delfina e Maria chegaram à 

localidade e contribuíram para a sua formação histórica. Estudando sobre o Recôncavo 

Baiano, Walter Fraga discutiu sobre a permanência, como também sobre a migração, de 

libertos após a abolição da escravatura. Sobre as migrações, Fraga chegou a admitir em 

seu trabalho que além de outras áreas do Recôncavo baiano, Salvador e regiões como a 

de Feira de Santana serviram de destino para muitos ex-escravos.
2
 

No que condiz à Fazenda Murici, encontramos um dado importante que até 

mesmo a memória local não nos revelou e que, porventura, poderá contribuir na 

inserção de mais um elemento para história da comunidade. Trata-se dos proprietários 

da Fazenda ou de uma parte destas terras no final do século XIX: o casal João Francisco 

do Rêgo e Maria Carolina do Amor Divino. Ao pesquisar os registros de compra e 

venda de escravos localizados no site Cativos às Portas do Sertão, obtemos um 

lançamento de uma carta de liberdade datada em 13 de junho de 1881, onde o casal 

alforriava, condicionalmente, todos os seus escravos.
3
  

A condição imposta pelos proprietários da Fazenda Murici para a liberdade dos 

cativos era que eles servissem até a morte de seus senhores podendo, após isso, 

desfrutar de suas plenas liberdades. Alforriar toda a escravaria não era algo novo para a 

época, principalmente nos pequenos plantéis. Seguramente, podemos afirmar que o 

casal percebeu o enfraquecimento que o sistema escravista vinha passando desde 

meados do século XIX e para manter a lealdade e a permanência de seus escravos 

resolveu “agracia-los” com a liberdade após morrerem.
4
  

Era também comum para a época, além da alforria, os escravos receberem lotes 

de terra para que pudessem cultivar para a sua subsistência e/ou venderem o excedente 

                                                           
2
Cf. FRAGA FILHO, Walter. Encruzilhadas da Liberdade. Campinas, Unicamp: 2006, esp. caps. 08 e 

09) 
3
O site Cativos às Portas do Sertão reúne diversos documentos digitalizadas referentes ao tempo da 

escravidão em Feira de Santana. O site nasceu de um Projeto de Pesquisa coordenado pela professora 

Lucilene Reginaldo entre 2007 a 2011 na Universidade Estadual de Feira Santana. Faz parte do conjunto 

documental registros de compra e venda de escravos, cartas de liberdade, hipotecas, traslados, entre 

outros. O documento que localizamos e que refere-se à Fazenda Murici trata-se de uma Cópia da Carta de 

Liberdade conferida condicionalmente por João Francisco do Rêgo e sua mulher Dona Maria do Amor 

Divino, a todos os seus escravos. Disponível em: 

http://aquarios.uefs.br:8081/cativosdosertao/catalogo/1881a1885/13.jpg. Acesso: 07/06/2012. 
4
 Cf. FRAGA FILHO, 2006. 

http://aquarios.uefs.br:8081/cativosdosertao/catalogo/1881a1885/13.jpg
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em feiras locais.
5
  Podemos levantar a hipótese que, além de manumitir seus escravos, 

João Francisco do Rego e sua esposa possam ter destinado roças para que estes escravos 

pudessem cultivar no interior da Fazenda Murici, dando origem a um possível 

campesinato que possam ter atraído, diversos outros sujeitos egressos da escravidão em 

busca de condições mais autônomas de trabalho. 

Será que Maria e Delfina atraídas pela possibilidade de terem maior autonomia 

saíram de alguma área do Recôncavo e toparam em Feira de Santana? Esta resposta é, 

por ora, difícil de responder e tergiversa o nosso escopo de pesquisa, porém, é uma 

possibilidade a não ser descartada; a própria sineta que as ex-escravas traziam é uma 

peculiaridade da escravidão de eito/lavoura, mais comum no Recôncavo baiano do que 

na região de Feira de Santana, onde a predominância era a policultura e o pequeno 

plantel de escravos.
6
 Uma sineta serviria mais para alertar ao trabalho um razoável 

coletivo de escravos, como havia no Recôncavo, do que dois a quatro destes, média 

comum entre os proprietários de Feira de Santana. 

Tudo que tratamos aqui são possibilidades interpretativas sobre um fato contado 

pela memória dos sujeitos que habitam/habitaram o espaço investigado. União entre os 

estudos acadêmicos destinados às experiências dos escravos e egressos da escravidão, e 

as afirmações da memória local sobre um fato. Memória e história. Se por um lado, a 

memória sobre um determinado evento pode se diluir com o passar dos tempos, através 

da lembrança e do esquecimento de seus portadores; por outro, a História como 

disciplina, em seu estatuto científico, não se constitui em ciência exata, sendo passível 

de erros. Sobre esta relação, Pierre Nora declara: 

 

 

Memória e história: longe de serem sinônimos, tomamos consciência que 

tudo opõe uma à outra.  A memória é vida, sempre carregada por grupos 

vivos e, nesse sentido, ela está em permanente evolução, aberta à dialética da 

lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, 

vulnerável a todos os usos e manipulações, suscetível de longas latências e de 

repentinas revitalizações. A história é sempre reconstrução problemática e 

incompleta do que não existe mais. A memória e um fenômeno sempre atual, 

um elo vivido no eterno presente; a história, uma representação do passado. 

Porque afetiva e mágica, a memória se acomoda em detalhes que a 

confortam; a história, porque operação intelectual e laicizante, demanda 

                                                           
5
 Idem. 

6
 Sobre o contingente escravo e a concentração desta propriedade em Feira de Santana ver: FREIRE, Luis 

Cleber Moraes. Nem Tanto ao Mar, Nem Tanto à Terra: agropecuária e escravidão em Feira de 

Santana. Feira de Santana: EDUEFS, 2011.    
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análise e discurso crítico. A memória instala a lembrança no sagrado, a 

história a liberta, e a torna prosaica.
7
.   

 

 

     

Voltemos à história propalada pela memória local. Se creditarmos nas revelações 

atribuídas à memória dos descendentes dos antigos moradores, parece que a atitude de 

Delfina e Maria se estabelecerem no local, resultou numa boa escolha por parte delas. O 

Santo das causas perdidas deve ter achado um local adequado para elas experimentarem 

o ar da liberdade prometido pela Abolição. Os moradores antigos do bairro dizem que, 

ao chegarem, Delfina e Maria foram acolhidas pela proprietária da fazenda, que 

disponibilizou uma pequena casa para elas habitarem. Pelo que se conta Delfina e Maria 

não tiveram marido, nem filhos, talvez ao chegarem à Fazenda Murici, localidade que 

hoje se encontra o bairro Santo Antônio, já estivessem com certa idade.  

Após a morte de ambas, uma capela foi construída para abrigar a imagem do 

santo. Afirmam que Francelina Teixeira Santa Rosa, então proprietária das terras onde 

Maria dos Prazeres e Delfina se estabeleceram, doou uma área para a paróquia de 

Santana, para que fosse construída uma capela dedicada ao Santo Antônio legado pelas 

ex-escravas. A construção da capela em 1922 atraiu muitas pessoas a se estabelecerem 

ao entorno da capela; este crescimento logo originou uma comunidade, que passou a 

pagar foros à igreja, prática que perdurou até o ano de 1957, época que a localidade foi 

oficializada como bairro da cidade de Feira de Santana.  

Em 2012 o Santo Antônio dos Prazeres completou 90 anos de história, para 

homenagear esta idade quase centenária foi composto um hino que remete à história e 

evolução do bairro. 

 

 

Há muitos Anos existia uma fazenda 

Uma fazenda chamada Murici 

Maria dos Prazeres e Delfina eram escrava 

Que começaram a residir ali 

Elas traziam uma trouxa amarrada 

Com a imagem do querido Santo Antônio 

 

Os moradores gostaram de saber 

Logo fizeram uma casinha e elas passaram a viver (bis) 

Ó salve o grande Santo Antônio 

Eu vim aqui pra te homenagear 

                                                           
7
NORA, Pierre. Entre a Memória e a História: a problemática dos lugares. Projeto História, 

Universidade de São Paulo (USP). São Paulo, n.10, p.1-27, 1993. p. 09 
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13 de junho é o seu grande dia 

E com amor nós vamos festejar (bis) 

 

O nosso bairro foi crescendo 

Santo Antônio dos Prazeres passou a se chamar 

E com 90 anos de mudança popular 

Eu tenho orgulho e prazer de aqui morar 

Assim surgiu o nosso querido bairro 

Com o nosso padroeiro, o querido Santo Antônio 

É com missa, com leilão e procissão 

Nós vamos festejar esse dia com emoção (bis) 
8
 

 

   

 

1.2 -  Um elo de identificação: o time de futebol Olaria 

 

 

No decorrer do século XX a comunidade surgida ao entorno da capela dedicada 

ao Santo Antônio foi ficando mais coesa. Na década de 1930, formou-se o Olaria, um 

time de futebol formado por jovens da comunidade que trabalhavam na fabricação de 

tijolos e telhas, explica-se assim o nome do time. Esses jovens, nos dias em que estavam 

livres do trabalho, encontraram no futebol sua forma de entretenimento e congregação. 

Nesse sentido, o futebol, além de ser uma prática esportiva e de lazer, serviu para os 

trabalhadores do bairro Santo Antônio dos Prazeres, como um meio de pertencimento à 

comunidade.   

A senhora Vera Torres, atual coordenadora de educação da Associação dos 

Moradores do Santo Antonio dos Prazeres (AMOSAP), é uma das moradoras mais 

atuantes do bairro, esteve presente desde a fundação da Associação dos Moradores entre 

os anos sessenta e setenta; sua entrevista serviu para compor grande parte das 

informações que expusemos sobre o histórico do bairro e o surgimento da Associação 

de Moradores.  O depoimento da Sra. Vera nos informa um pouco mais sobre a história 

do Olaria e a relação que teve o time com o trabalho exercido pelos jovens que residiam 

no Santo Antônio no transcorrer das primeiras décadas do século XX: 

 

Oh, eu acho que era em 1938, pela idade que  pai tem e ele falou que... o 

que.... que era um grupo de jovens que se juntaram e fizeram um time esse 

time chamava Olaria, por que? Por que aqui só tinha oleiro, a profissão daqui 

era lavrador e oleiro. Então quando – pai mesmo acordava quatro horas da 

manhã e ia fazer o barro, quando ele deixava o barro descansando ele vinha 

pra trabalha na roça pra plantar fumo, feijão, mandioca; Entedeu? – E..e.. 

                                                           
8
Panfleto em comemoração aos 90 anos do bairro Santo Antônio dos Prazeres. Junho de 2012. 
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depois tornava volta pra fazer a telha. E...E... eles o grupos foi crescendo aí 

eles fizeram outro time, aí tinha o time olaria e o time mangueira.
9
 

 

 

 A memória da Sra.Vera sobre o time Olaria foi fruto dos relatos do seu pai, o 

Sr. Eustaquio Sales de Lima, 93 anos, conhecido na localidade como Seu Roxo. Ele é 

neto de Francelina Teixeira, a antiga proprietária das terras onde está situado o bairro e 

que doou uma parte de terras para que fosse edificada a capela dedicada ao Santo 

Antônio. Foi através das vivências e experiências contadas por seu pai que a Sra.Vera 

construiu a sua memória sobre o cotidiano vivido pelos habitantes do bairro na década 

de 1930, quando ainda não era nascida.  

 

 

A relação entre a história e a comunidade não deve ter mão única em 

qualquer dos dois sentidos: antes, porém, ser uma série de trocas, uma 

dialética entre informação e interpretação [...] haverá espaço para muitas 

espécies de história oral e isso terá muitas consequências sociais diferentes. 

No fundo, porém, todas se relacionam.
10

.  

 

 

Com a memória construída a partir da vivencia de Seu Roxo, têm-se a impressão 

que a depoente viveu aquele período, esteve como sujeito que, mesmo sem saber, 

estavam produzindo aquela história. Ao relatar suas vivências para sua filha, Seu Roxo, 

coletivizava, ao menos para a sua família e/ou comunidade, a sua memória sobre sua 

experiência de vida, garantindo a transferência desse conhecimento para a geração 

seguinte. Esta situação é bem lembrada por Michael Pollak o qual afirma que a 

memória é, em parte, herdada, não se refere apenas à vida física da pessoa.
11

 

 Os relatos da Sra. Vera são ricos em detalhes a medida que deixa transparecer a 

questão do ambiente de trabalho exercido pelos moradores do Santo Antônio dos 

Prazeres na primeira metade do século XX.  Podemos saber através do seu depoimento 

que no bairro existiam propriedades rurais, onde os moradores dedicavam-se a culturas 

como fumo, feijão e mandioca e que suas rotinas dividiam-se entre o trabalho na olaria e 

o cultivo nas suas roças.  

                                                           
9
 Entrevista com Vera Torres, 03/07/2012 

10
 THOMPSON, Paul. A Voz do Passado: história oral. 3ª edição. Rio de Janeiro, Paz e Terra: 2002, p.44 

11
 POLLAK, Michael. Memória e Identidade Social. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 5, n. 10, 

1992, p. 200-212. p. 04 
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Apesar do Olaria ser mais um time de futebol informal do que uma associação 

voltada para o desporto concluímos que, com o passar dos tempos, a sua existência 

proporcionou condições para que os moradores se preocupassem com as questões mais 

sociais que diziam respeito ao bairro. O Olaria se constituiu em um dos principais 

elementos de identidade que uniu o grupo de trabalhadores da localidade. 

Gradativamente, o grupo evoluiu e começou a agregar outras práticas de lazer e inserir 

questões mais sociais e reivindicativas em prol do bairro. O próprio anseio de possuir 

uma sede para o time pode ser considerado como a primeira reivindicação realizada 

pelo Olaria, que exigiu não de um poder público, porém, eclesiástico, - pois a localidade 

estava jurisdicionada à Paróquia dos Capuchinhos - o direito ao lazer e desporto para os 

moradores.   

A reivindicação por um lugar específico se deu pelo fato de no início do time os 

integrantes não tinham um lugar adequado para se reunirem, encontravam-se no meio 

do Largo, atualmente a praça do bairro. A carência de espaço, fez com que os membros 

do time buscassem ter uma sede própria para as reuniões do time como também fazerem 

festas e demais formas de entretenimento. Assim, os membros da associação esportiva 

extraíram uma comissão e foram solicitar à igreja um lote de terras, a qual deferiu o 

pedido dos interessados.
12

  

Para erguer a sede desportiva, os moradores contribuíram na compra de 

materiais de construção; procuraram formas de arrecadação realizando rifas e listas de 

contribuição; realizaram também mutirões de mão-de-obra, principalmente nos dias de 

domingo e feriados. Certamente, a construção de um local específico para as reuniões 

do Olaria, organização e promoção de variadas atividades propiciaram um maior 

contato entre os moradores do Santo Antônio dos Prazeres. Através dos relatos do 

senhor Eustáquio, podemos perceber a solidariedade existente entre os moradores do 

bairro e que, além de uma sede para as reuniões do Olaria e realizações de eventos, a 

sede também teria uma ligação com o mundo do trabalho, quando o depoente pronuncia 

“Sede dos Lavradores”.  

 

 

Eu morava ali, e agente construiu alí..... trabalhamos ali. No bairro Santo 

Antonio era tudo mandado por Manoel, meu pai. Então foi indo, foi indo ele 

fracassou e ficamos enfrentando a luta por aqui [...]Sim! de mutirão 

                                                           
12

 De acordo com texto informal escrito por Vera Torres. Documentos AMOSAP, 2011 
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carregamos pedra de tudo quanto era lugar [...] Que chamava sede, é! Sede 

dos lavradores.
13

 

 

 
Figura 11- Time Olaria, formado por jovens que trabalhavam numa olaria no bairro Santo 

Antônio dos Prazeres.  

 
Fonte: AMOSAP. No verso da fotografia encontramos a frase: “feita por Antônio”. s/d. 

 

Atribuímos a criação da Sede como um fator preponderante para que os jovens 

trabalhadores passassem a se conhecerem melhor, solidarizarem-se, compartilharem dos 

problemas de suas vidas e a identificarem os problemas existentes na localidade. Essas 

condições foram de fundamental importância para que os membros se reconhecessem 

como comunidade, evoluindo de uma Associação Desportiva e de Trabalhadores, 

adquirindo experiências para agirem posteriormente como uma Associação de 

Moradores, um poderoso instrumento de reivindicação que serviria para colocar, diante 

da Paróquia a qual estavam submetidos, os problemas que afligiam coletivamente os 

indivíduos, exigindo-se as devidas soluções.   

 Apesar de uma melhor organização da comunidade, situações adversas e 

gestacionais acometeram a Associação Desportiva do Olaria. Com o passar dos tempos, 

os integrantes da Liga foram se distanciando, alguns migraram para outras cidades, 

outros morreram e, aos poucos, foi perdendo a força que tinha no início, chegando o 

diretor da sede a alugar o espaço e até mesmo vender.
14

 Percebemos, que não houve 

estímulos, por parte da própria Liga Desportiva, em renovar o quadro através da eleição 

de membros representativos, possibilitando a continuidade da organização e evitando a 

sua extinção, como viera a ocorrer na década de 1950.   

                                                           
13

 Entrevista com o Senhor Eustáquio Sales de Lima, 03 de julho de 2012. 
14

 De acordo com o texto informal escrito por Vera Torres. Documentos AMOSAP, 2011 
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1.3 - De time de futebol à Associação de Moradores: a intervenção do 

Movimento de Organização Comunitária (MOC) no bairro 

 

Em fins da década de 1960, com o surgimento e apoio do Movimento 

Organização Comunitária (MOC), sob a direção do Padre Albertino Carneiro, em meio 

ao auge da ditadura militar, veio à proposta de reativar a sede.
15

 Os moradores, (agora 

não mais da localidade submetida à igreja, mas do bairro Santo Antônio dos Prazeres) 

animaram-se com a proposta. Ficou definido que a cada mês um assessor do MOC iria 

ajudar a comunidade a encaminhar as propostas com os principais anseios dos 

moradores. Nessas reuniões mensais, formou-se uma comissão que procurou o 

responsável pela venda do espaço que abrigava a sede do então extinto time Olaria.  

 

 

Resgatou a tradição juntamente com o MOC, fomos lá em seu João Pequeno 

dissemos a seu João Pequeno que agente queria a sede, aí seu João Pequeno 

disse que não podia dá que já a tinha vendido, aí agente disse a ele que não 

queria saber, que a sede era do povo e que tinha que voltar pra o povo. E aí 

agente – Albertino com o MOC– botou um advogado e aí tomou a 

associação.
16

  

 

 

O documento mais antigo que encontramos sobre estas investidas do MOC na 

comunidade refere-se a um breve relatório datado em 30 de outubro de 1968. O 

documento que contem apenas uma página informa sobre a primeira reunião - registrada 

no documento como uma reunião informal - que teve o MOC com os moradores do 

Santo Antonio dos Prazeres. Neste primeiro contato, decidiu-se que deveria ser 

realizado um trabalho para o desenvolvimento do pessoal para a atividade comunitária. 

                                                           
15

Fundado em 1967 e com sede no município de Feira de Santana, o Movimento de Organização 

Comunitária - MOC surgiu a partir do trabalho social da Igreja Católica. Gradativamente, foi se tornando 

autônomo, mantendo, contudo, boas relações de parceria não apenas com a Igreja Católica, como com 

Igrejas Evangélicas. Desde o começo, o objetivo do MOC sempre foi despertar as pessoas para os seus 

direitos, incentivá-las a se organizar para que, deste modo, pudessem exercer sua cidadania. A fundação 

do MOC, enquanto entidade autônoma data de 1970. A iniciativa se esboça com o desenvolvimento de 

atividades de apoio e fortalecimento de associações comunitárias rurais e urbanas. Neste período, 

motivados pelo MOC e pela Diocese de Feira de Santana, se fortalecem entidades como os Sindicatos de 

Trabalhadores Rurais de Feira e, aos poucos, o trabalho se estende a outros sindicatos, associações e 

organizações da região. A Região e suas lutas sociais ganham visibilidade com pressões e campanhas da 

sociedade civil organizada para a questão dos mutilados nas rudimentares máquinas do sisal e o total 

desamparo aos trabalhadores. Desde então, o MOC tem contribuído para a busca do desenvolvimento 

integrado e sustentável da Região Sisaleira, priorizando o fortalecimento da sociedade civil organizada e 

ajudando para a atuação qualificada na gestão de políticas públicas. Informações disponíveis em: 

http://www.moc.org.br/moc_his.php. Data do último acesso 19/05/2012. 
16

 Entrevista com Vera Torres, 02/07/2012 

http://www.moc.org.br/moc_his.php
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De acordo com o relatório, um professor que havia participado do Curso de Criatividade 

Comunitária, oferecido pelo próprio MOC, ficaria na incumbência de assumir o grupo.
17

 

Além disso, observou-se durante a primeira reunião, grande participação e interesse 

popular. Estes apontaram   a situação administrativa, financeira e os problemas do local, 

concluindo que diante daquele estado, seria um momento oportuno para o MOC atuar 

na Paróquia do Santo Antônio, subordinada a Igreja dos Capuchinhos. 
18

 

No relatório da reunião seguinte, realizada no dia 05 de novembro de 1968, 

houve uma dinâmica de grupo; decidiram-se que a professora Eleonor assumisse o 

núcleo de moradores para melhor organizá-los. O parecer do relatório registrou que os 

moradores estavam animados.
19

 No dia 03 de dezembro de 1968 o assunto da reunião 

foi estabelecer um guia de líderes para, como expõe o próprio documento, o referido 

bairro rural. Percebe-se que a relativa distância do bairro das áreas mais centrais da 

cidade de Feira de Santana, fazia com que aquele fosse classificado como um bairro 

rural e, na verdade era, pois, havia grande número de propriedades rurais no local. Neste 

encontro participaram cerca de quarenta moradores. A decisão e a conclusão da mesma 

foi que, após a aplicação do guia de líderes, um projeto passaria a ser elaborado.
20

 O 

guia de líderes apresentado pelo MOC á comunidade do Santo Antônio,  tratou-se de 

um questionário que visou:  

 

  Dividir a comunidade (social total) em 14 sistemas para fins de estudo (cada 

sistema social está situado no espaço, no tempo, tem personagens com normas 

de comportamento coletivo; 

 Treinar os lideres para “ver” o social total, tomar consciência do mecanismo do 

ambiente; 

 Exercitar as pessoas em pesquisas, em seleção de lideres e sugestões para 

projetos.
21

  

 

“Social total” como o termo já evidenciava, referia-se ao conjunto dos 

moradores do bairro que deveriam ser divididos, de acordo com a proposta apresentada 

pelo MOC, em sistemas, isto é, departamentos, que seriam ocupados por pessoas, eleitas 
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pelos moradores, como mais representativas para assumir as funções. Tivemos acesso a 

um formulário do guia de líderes e podemos verificar os questionamentos que foram 

elencados para que os moradores selecionassem o pessoal que comporia a futura 

associação do bairro.  

O guia trouxe quatorze grupos de perguntas, os quais subdividiam-se em quatro 

questionamentos versando sobre o sistema sanitário  (hospital, farmácia e saúde), o 

sistema de manutenção (alimento, bebida, vestuário e comércio), sistema de lealdade 

(boa vizinhança , associativismo), sistema de lazer (jogo, divertimento e passatempo), 

preocupando-se também com a questão do  transporte, comunicação, pedagógico, 

patrimonial, produção, religião, segurança, jurídico, precedência. Ao final de cada grupo 

de questionamentos os moradores indicaram dois possíveis nomes com potencial para 

assumir cada assunto na comunidade.
22

 

Para o ano de 1969 encontramos cinco relatórios de reuniões realizadas entre os 

meses de maio a outubro pelo MOC na comunidade. No dia 13 de maio de 1969, 

estiveram presentes vinte e seis moradores, nesta foi preparada a lista dos inscritos para 

o curso de alfabetização, a qual constou de vinte e um inscritos; a equipe de diversão 

planejou uma “festa dançante”com a finalidade de arrecadar fundos. Em 27 de maio 

esteve como pauta da reunião o prédio para o funcionamento da escola para 

alfabetização de adultos, o qual foi cedido pela prefeitura e o curso de arte culinária, 

ficando deliberada a preparação das aulas para iniciação do curso.
23

  

A reunião do dia 8 de julho preocupou-se em revisar os assuntos discutidos 

anteriormente, na reunião do dia 27 de maio, todavia, entre os assuntos mais 

importantes estava a eleição para a comissão preparatória que comporia a associação de 

moradores, em resultado foi eleito como presidente o Sr. Francisco, o vice-presidente o 

Sr. Alberto, como secretária a Sra. Maria das Graças, segunda secretária a Sra. Maria 

Luiza e para a tesouraria as Sras. Irene e Marialva.
24

 No dia 05 de agosto de 1969 os 

moradores reuniram para discutir sobre a questão do transporte coletivo - diga-se de 

passagem o problema do transporte coletivo atravessou décadas -, determinou-se que 

fosse feito abaixo assinado e enviado à prefeitura.
25

 O relatório da reunião realizada em 
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03 de outubro de 1969 registrou o inicio de uma campanha de filtros, que atenderia 

inicialmente a 20 famílias, sendo uma contemplada semanalmente.
26

  

 

1.4- A Associação dos Moradores do Santo Antônio dos Prazeres (AMOSAP) 

 

O auxilio do MOC no final da década de 1960 fez com que os moradores do 

bairro se reunissem de forma mais sólida e fundassem a Associação de Moradores do 

bairro Santo Antônio dos Prazeres (AMOSAP) em 30 de junho de 1971. O primeiro 

lançamento do livro de atas data em 06 de julho de 1971, nele encontramos o registro de 

uma reunião extraordinária realizada no Grupo Escolar Durvalina Carneiro, às 20:00hs, 

vale a pena reproduzir uma parte do que foi registrado no documento: 

 

A possibilidade de ser fundada uma Associação para dar cobertura e 

desenvolver melhor os trabalhos comunitários com a participação dos 

moradores, onde será criados outros departamentos, para promover 

especialmente a Educação, bem estar e atividades sociais, ficando os sócios 

comprometidos a colaborarem em todos os sentidos no seu tempo livre, e 

continuando a discussão resolveu fundar a Associação que ficou denominada 

Associação dos Moradores do Santo Antônio dos Prazeres (AMOSAP) e para 

dirigir a mesma foi criada uma Comissão Diretora composta pelas seguintes 

pessoas: João Francisco Torres (presidente), Maria Luiza Alves Lima 

(secretária),  Vera Lúcia Rosa de Lima (tesoureira), escolhidos por 

unanimidade, os quais forma empossados imediatamente. 

 

 

 

Durante seus primeiros anos de funcionamento, a AMOSAP dedicou-se a 

promover algumas atividades em prol dos moradores entre elas estão: 

 

 Organização do time de futebol com jovens; 

 Construção do chafariz, lavanderia e ligação de água; 

 Campanha de fossas higiênicas, cobertores e filtros 

 Campanha médica preventiva; 

 Curso de culinária; 

 Nome da sede, diretoria e eleição.
27
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O surgimento da AMOSAP representou uma maior representatividade do bairro 

ante as autoridades, contribuindo para reivindicar melhorias das condições do local, que 

passava por muitos e constantes problemas de saneamento e pavimentação. Para termos 

ideia dos problemas ainda existentes na época do surgimento da AMOSAP temos a 

edição de 14 de setembro de 1974 do jornal Folha do Norte que publicou uma matéria 

fazendo críticas à infraestrutura do local. 

 

 

É um bairro em que a Secretaria de Expansão Econômica já devia ter 

embelezado a sua praça, arrancado o matagal e fazendo um bonito jardim. A 

Secretaria de Turismo colocou a disposição daquele povo, uma televisão, mas 

isso não foi o suficiente para agradar os moradores daquele bairro que sofre 

nos dias de chuva com o terreno da praça bastante escorregadio. Assistir 

televisão da lama é coisa que só caranguejo sabe fazer.
28

  

 

                               
 A falta de manutenção pelo poder público obrigava os próprios moradores a 

tomarem iniciativas que melhorassem o aspecto da localidade. Na imagem abaixo, vê-se 

algumas pessoas cuidando da área em frente à igreja. Após muitas reivindicações 

somente nos anos 2000 que uma praça com equipamentos de lazer foi construída no 

antigo Largo.  

 

 
Figura 12 - Local onde atualmente é a Praça do bairro 

 

 
 

Fonte: Fotografia gentilmente concedida pela moradora D. Sueli responsável pela manutenção da igreja, 

s/d. 
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2. EVOLUÇÃO DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS PRAZERES 

 

A partir dos anos oitenta, o Santo Antônio dos Prazeres passou a presenciar um 

incremento significativo na sua população. Atribuímos este fenômeno ao crescimento 

populacional de Feira de Santana durante o período de desenvolvimento industrial e 

comercial e, por sua vez, o aumento da oferta da mão de obra. No capítulo anterior, 

tratamos sobre a expansão dos setores periféricos da cidade, ocorrida principalmente nas 

regiões norte, sul e leste de Feira de Santana. Localizado entre o norte e o leste da 

cidade, ou para sermos mais precisos, no nordeste de Feira de Santana, o bairro Santo 

Antônio dos Prazeres, apesar de não ser diretamente um produto das transformações 

presenciadas na cidade na segunda metade do século XX - pois sua existência é 

tributada ao final do século XIX - sofreu também com estas mudanças.  

 Neste capítulo, enfocamos na questão dos problemas estruturais do bairro Santo 

Antonio dos Prazeres.  Damos vazão aos problemas enfrentados cotidianamente pela 

população que vivenciou o bairro no período de expansão até os anos noventa. 

Utilizamos como fonte os relatos dos moradores para perceber a suas opiniões sobre o 

bairro e possíveis divergências de ponto-de-vista existente entre estes sujeitos. Além 

dos depoimentos orais, reforçamos a nossa argumentação com os documentos 

pertencentes à Associação dos Moradores, AMOSAP, e as veiculações do jornal Feira 

Hoje em relação à localidade, como também, buscamos oportunamente informações 

mais generalizantes, que ultrapassam as fronteiras do Santo Antônio dos Prazeres e nos 

informam sobre a conjuntura de Feira de Santana, pois, não podemos abordar sobre 

bairro sem deixar de perceber o contexto no qual ele se inseriu. Levamos a discussão 

deste capitulo para o principal questionamento: Quais problemas foram enfrentados pela 

população do bairro na época da expansão urbana em Feira de Santana? Como os 

moradores se posicionaram para resolver ou superar estes problemas?  

 

2.1 - Rumo ao norte: expansão horizontal de Feira de Santana para áreas 

pouco d´antes habitadas.     

Em meados dos anos de 1960, a cidade entrava num novo cenário urbano, 

quando expandia suas fronteiras para além do Anel de Contorno, decidindo, assim, pelo 

crescimento horizontal - haja vista, o grande número de áreas com baixo índice 
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demográfico - as autoridades buscaram minimizar os problemas que começavam 

aparecer no setor compreendido ao interior do Anel Rodoviário. Para eles, o espaço 

central não deveria expor aos olhos da população os resultados negativos criados pela 

dinâmica deste próprio espaço. O espaço central, para as autoridades e determinados 

moradores, não poderia ser lugar de invasões, motivo de preocupação constante; o 

centro não poderia escarnecer as contradições sociais. Contrariamente, o centro deveria 

ser destinado aos grandes núcleos comerciais, lojas, prédios, condomínios, bairros 

devidamente estruturados, ademais, local onde se instala os representantes dos poderes 

públicos, no âmbito de seus salões e gabinetes, circunscrições onde negam e ora 

afirmam melhorias para a cidade.  

Em tese, o centro deveria ser o lugar onde as classes se encontravam nas 

cotidianas relações de trabalho e, findo o dia, os subalternos deveriam “procurar o seu 

lugar”, se deslocando até a sua residência fora do círculo de asfalto que esforçava-se em 

dividir categoricamente a população de Feira de Santana. Esforçava-se, pois,  na prática, 

as contradições persistiam nesse núcleo, uma vez que, o interior do Anel Rodoviário de 

Feira de Santana ainda era habitado por pessoas de múltiplas condições sociais. Os 

“ricos”, os diversos estratos da classe média, a classe pobre e os que nada tinham, 

estavam relacionando-se cotidianamente, as vezes estavam lado a lado.  Esta 

peculiaridade local talvez se mostrasse um empecilho em realizar um projeto mais 

visível que definisse com mais precisão - considerando os extremos sociais - local 

exatamente  para os pobres e local exatamente para os “ricos” em Feira de Santana, uma 

vez que, a própria expansão urbana acabou levando os mais favorecidos para a periferia, 

ocasionando o que Silva chamou de “periferia dos ricos.” 

 

A expansão urbana tem levado os novos ricos a fugirem do “centro histórico” 

da cidade, posto que estes possuem automóveis, o que lhes permite conduzir-

se ao centro sem maiores dificuldades quando necessário. 

Contraditoriamente, formaram-se nos últimos anos, as periferias dos ricos. 

Estes aproveitam os baixos preços dos terrenos localizados distante do antigo 

centro, para construir loteamentos fechados, com sistema de segurança, 

estacionamento. Portanto, atualmente, verifica-se que a área periférica 

localizada fora do Anel de Contorno, que historicamente abrigava os mais 

pobres, é também espaço de habitação dos mais ricos que, como afirmamos 

anteriormente, estão fugindo da violência do grande centro urbano.
29
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Em virtude do adensamento habitacional nas áreas de ocupação mais antigas da 

cidade, aquele modelo de divisão que considerava centro, tudo que estava dentro do 

anel rodoviário, e periferia toda área fora deste, começava a ficar saturado e medidas 

para acompanhar o crescimento deveriam ser concomitantemente tomadas pelas 

autoridades políticas. Desenvolver o setor até então menos populoso de Feira de 

Santana, a região periférica, externa ao Anel Rodoviário, foi o meio viável para resolver 

a problemática urbana. A expansão para as regiões periféricas da cidade de Feira de 

Santana esteve afinada com as políticas nacionais que visaram corrigir os problemas 

urbanos nas cidades que vinham se desenvolvendo desde meados do século XX, 

situação ocasionada, principalmente, pela industrialização iniciada nos anos 1950.  

 

Nas décadas de 70 e 80 foram aprovados vários loteamentos criando 20.000 

novos lotes na parte externa do Anel de Contorno Rodoviário contribuindo 

assim para a expansão destas áreas. Nessas duas décadas foi marcante para a 

evolução urbana da cidade a construção de vários conjuntos residenciais pela 

INOCOOP e pela URBIS. Estas construções obedeciam as normas definidas 

pela política habitacional brasileira definida pelo Sistema Financeiro de 

Habitação – SHF e do Banco Nacional de Habitacão – BNH através da lei 

4380, de 21 de agosto de 1964, buscando corrigir os problemas habitacionais 

decorrentes das altas taxas de crescimento urbano.
30

 

 

Podemos considerar que o desenvolvimento da periferia foi um desafio para as 

autoridades, uma vez que, era preciso, de certo modo, abandonar a antiga divisão nada 

imaginária, porém, muito real na cidade, que opunha incluídos e excluídos. Era preciso 

criar mecanismos nestes novos espaços que persuadissem a população a deixar de aludir 

periferia como local da pobreza, da miséria, da insalubridade, da exclusão, da ausência 

de beleza paisagística e humana, e mostrar tal espaço da cidade como um local solução 

para as dificuldades já sentidas na região central. Certo que, com estes argumentos, não 

queremos referir-se ao fato de que a população estava resistindo fortemente em mudar-

se para a periferia, que esta população além de lutar por moradia, estava lutando 

também pela escolha do local de morar. Se afirmássemos esta proposição, cairíamos em 

grave, os fatos  negam esta proposição. O que queremos dizer sobre o avanço da cidade 

para a periferia é que, o boom da moradia que vai dos anos sessenta a noventa, não foi 

acompanhado de um planejamento, que consideramos global, na medida em que outras 
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necessidades da população não estavam sendo ponderadas, quando da formação de 

grande parte destes núcleos habitacionais. Em outras palavras: resolve-se um problema, 

mas persistem e agravam-se outros. 

Além disso, seria ilusório da nossa parte admitir que a população, ansiosa por 

moradia, estava negligenciando estes novos locais em desenvolvimento, ao tempo que, 

havia na cidade um déficit habitacional muito grande; prova disso se dava no 

descompasso entre o número de pessoas que se inscreviam na expectativa de receberem 

as casas e o número de imóveis que seria entregues. No mapa abaixo podemos ver como 

a cidade está dividida por um grande Anel Rodoviário onde, a sua parte interna 

compreende o local de ocupação mais antiga e, a sua parte externa (até pouco tempo 

atrás considerada como periferia da cidade) local de ocupação mais recente. Com a 

industrialização dos anos setenta e o consequente aumento populacional, surgiram 

diversos bairros e conjuntos habitacionais na exterioridade do Anel de Contorno. 

Figura 13 Mapa dos bairros de Feira de Santana 

 
                                  Fonte: http://www.uefs.br/erbase2004/comochegar.htm 

 

Analisando o mapa acima é possível observar a existência de bairros em todos os 

sentidos periféricos, todavia, é a parte norte e leste de Feira de Santana, que envolve 

grande número destes. Em uma coluna intitulada de No Rumo do Norte, o Feira Hoje 

discutiu os problemas relativos ao que considerou como crescimento desordenado do 

http://www.uefs.br/erbase2004/comochegar.htm
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solo urbano. De acordo com a matéria, o governo deveria tomar a dianteira para resolver 

logo os problemas que se faziam presente, caso, contrário, estes seriam mais graves no 

futuro.  

 Os bairros que surgiam estavam distantes do centro comercial, dos postos de 

saúde, dentre outros serviços buscados pela população e, como veremos mais adiante, a 

falta de infraestrutura adequada foi um dos principais problemas havidos nestes bairros. 

Optar por expandir horizontalmente requereu mais investimentos do que a simples ação 

de transformar áreas inabitadas em habitadas, ou seja, a solução não é apenas preparar 

áreas, construir e atrair determinada população para o local, fazendo com que estas 

passem a acreditar que aquele novo local de moradia seja uma terra prometida.  

Era preciso montar toda uma infraestrutura que atendesse adequadamente a 

população que se instalava nestes novos locais, situação que ficou a desejar na maioria 

dos bairros recentemente implantados, principalmente aqueles dedicados aos mais 

pobres. Lendo os jornais da época, é possível encontrar a dificuldade enfrentada pelos 

habitantes. Dentre as principais deficiências estão a falta de escolas e postos médicos 

nas proximidades, fazendo com que a população se desloque para os bairros mais 

distantes ou para o centro da cidade à procura de educação para os seus filhos e 

atendimentos médicos; além disso, estes bairros em sua fase inicial não dispunham 

eficazmente de redes de água e esgoto.  

Se a falta de redes de esgoto poderia trazer sérios riscos à saúde, a falta de água 

tornava-se um problema crítico, uma vez que se constituía numa necessidade diária para  

a higiene pessoal, lavar e cozinhar.  O sistema da empresa de distribuição de águas e 

saneamento, Embasa, não seguiu o mesmo ritmo das transformações geográficas de 

Feira de Santana. Sobre este grande problema da falta de água o Feira Hoje destacou: 

 

O precioso líquido não chega com regularidade aos bairros mais distantes, 

localizados na parte Norte da cidade, justamente a mais alta. Bairros como 

Parque Ipê, Feira VI, Campo Limpo, entre outros, enfrentam dificuldades 

para o abastecimento de água. Por isto, os moradores têm optado pelas 

cisternas para garantir o fornecimento.   
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2.2 - Seguindo o ritmo urbano: as transformações do bairro Santo Antônio dos 

Prazeres na década de 1980 

 

O período de crescimento do bairro, localizado entre o note e leste de Feira de 

Santana não foi completo, ainda persistiram a falta de saneamento e pavimentação da 

maioria das ruas do local. A Associação de Moradores (AMOSAP) pressionava a 

prefeitura para a realização das obras, esta, em muitos casos, não dava importância às 

queixas dos moradores, fazendo com que os problemas atravessassem décadas. Até os 

dias de hoje há muitas ruas do bairro que não possui rede de esgoto e saneamento 

básico.  A segunda metade dos anos 80 trouxe, além do crescimento populacional e 

territorial, a construção de escolas para atender a população local. No início da década 

de 70, surgiu um Grupo Escolar que oferecia vagas para as séries iniciais, mais tarde, o 

grupo escolar, evoluiu para a Escola Estadual Durvalina Carneiro, que hoje atende o 

Ensino Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

 

Figura 14 Colégio Durvalina Carneiro situado atrás da igreja de Santo Antonio 

 

                                                                Fonte: Fotografia do autor, 2011  

 

Em 19 de julho de 1986, o prefeito José Falcão, sob o comando do secretário 

municipal da educação Wilson Mascarenhas, inaugurou a escola Municipal Vereador 

Antônio Carlos Coelho, que atualmente atende os dois níveis do Ensino Fundamental. 

Assim, a criação dessas escolas, permitiu aos pais matricularem seus filhos em 

estabelecimentos escolares próximos às suas casas, ao invés de se deslocaram para os 
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bairros adjacentes como Conceição ou Caseb. Além das escolas administradas pelo 

poder público estadual e municipal, a AMOSAP administra, desde a década de noventa, 

a escola Comecinho de Vida que visa atender o público infantil.   

 

Figura 15 Comemorações do dia 07 de setembro da Escola Comecinho de Vida,  

 
                                          Foto: Fotografia gentilmente concedida pela moradora D. Sueli. s/d 

 

Com a instalação do aeroporto nas proximidades do Santo Antônio dos Prazeres 

em 1985, houve mudanças significativas na estrutura geográfica e social do bairro. 

Neste período, começaram-se a se desenvolver várias ocupações nos terrenos que se 

encontravam ociosos, muitas áreas foram fruto do aterramento das lagoas as margens da 

BA-503 que liga o aeroporto à cidade e desta à cidade de Coração de Maria.  Alguns 

dos terrenos ocupados receberam, posteriormente, o aval da Prefeitura Municipal de 

Feira de Santana, que construiu casas e legalizou as ocupações através do Plano 

Municipal de Habitação Popular (PLANOLAR). Criado na primeira administração do 

prefeito Colbert Martins da Silva (1977-1982), este Projeto consistia na distribuição de 

terrenos e materiais de construção desde cimento, areia, telhas, portas, janelas e 

instalações sanitárias, sendo as casas construídas em regime de mutirão através do 

trabalho exercido pelos próprios beneficiados.
31

 Utilizando-se de um jargão popular, era 
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“dar a vara para que fosse pescado o peixe.” De acordo com Igor Gomes, a existência 

do PLANOLAR, além de buscar solucionar o problema da habitação em Feira de 

Santana, serviu também para a exposição pública dos seus gestores.  

 

O PLANOLAR foi um projeto desenvolvido para resolver os graves 

problemas de habitação de Feira de Santana no pós-industrialização. A 

cidade inchava e a especulação urbana acompanhava o ritmo. O final 

da década de 1970 e os anos 1980 foram os anos das maiores 

ocupações na cidade. A resolução deste problema deveria ficar sob a 

tutela do PLANOLAR que conseguiu construir muitas casas populares 

e seus secretários ganhavam uma razoável exposição pública. Ildes 

Ferreira, provavelmente, foi um dos mais expostos e, um dos que na 

carreira política foi mais bem-sucedido.
32

 

 

Figura 16 - Aeroporto João Durval Carneiro 

 
                       Fonte: http://www.reconcavonews.com.br. Acesso em 15/06/2011 

 

Antes de discutirmos o papel do PLANOLAR para a expansão do bairro Santo 

Antônio dos Prazeres, abordaremos brevemente sobre as ocupações feitas 

espontaneamente, aquelas realizadas por conta das pessoas que vinham se instalando  no 

local. O crescimento da geografia urbana de Feira de Santana se deu também por 

ocupações irregulares em terrenos vagos pertencentes ao poder público, como também a 

particulares. Nos jornais da década de 80 e 90 foi muito comum encontrarmos 

sucessivas ocupações em áreas adjacentes a vários bairros de Feira de Santana, em 

alguns a prefeitura legalizou os terrenos e começou a fazer algumas obras, em outros, a 

população chegou a ser expulsa do local.    
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Uma das primeiras residências resultada das ocupações espontâneas no Santo 

Antônio dos Prazeres foi construída em janeiro de 1986. Como pode ser visto na 

fotografia abaixo, a frente da residência possui um marco colocado pelo proprietário, 

onde registra-se a data da sua chegada. No marco encontra-se a inscrição: fundado em 

22/01/1986 pioneiro Zé Mané (Manelão).  

 

Figura 17 Marco da primeira residência construída na expansão do bairro Santo Antônio dos Prazeres. 

 
            Fonte: fotografia do autor, 2011 

 

Entrevistamos a senhora Severina Maria da Silva, 73 anos de idade, esposa do 

Seu Manelão, que foi o proprietário desta casa. Dona Severina nos informou como foi 

sua chegada ao local, o processo de instalação e de outras pessoas nos terrenos ociosos 

que estavam localizados no Santo Antônio e imediações. 

 

- Givaldo: Esse terreno aqui foi doação da prefeitura ou... 

 

- Severina: Não foi de ninguém. Foi meu. Seu Felipe ali, eu disse assim: seu 

Felipe meu marido disse se posso fazer um barraco ali em cima do  canal – 

um barraquinho de madeira e...é...esqueci nome – ele veio aqui comigo e 

disse: daqui desse canal daqui a cinco metro e de lá da rua (?) quinze metro 

que é o rabisco da imobiliária aí.E o resto com construído. 

 

- Givaldo: Então foi uma ocupação, a senhora ocupou o lugar? 

 

- Severina: Foi!E aí comecei chamá os vizinhos – que agente morava de 

inicio de aluguel – e aí começou vinda aí até quando a prefeitura mandou 

passar a máquina ali (?), aí  ele assim ô: Pode construir, pode prantá alguma 

coisa, pode ficar a vontade aí, durante noventa dias. Ninguém vem lhe mexer 

pode ficar tranquila demais.    
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- Givaldo: Então daqui até o bairro Juru, alguns casos foram ocupados os 

terrenos? 

 

- Severina: É! Por que esse pedaço aqui era uma área verde. 

 

- Givaldo: Antigamente aqui tinha lagoas, né!?  

 

- Severina: Era! Aqui os oleiros tirava barro pra olaria, aqui era cheio de 

buraco. Aí passou esse canal aí taparam tudo.Fizeram esse rabisco aí, eles 

disseram que a área era verde e que agente podia fica aí tranquilo que 

ninguém ia mexer com a gente.Graças a Deus até hoje! Aqui quem tá 

mexendo comigo é você, né? 

 

 

Além das ocupações semelhantes a da senhora Severina, outro fator contribuinte 

para a expansão do bairro foram as construções de casas geridas pela prefeitura através 

do PLANOLAR. Celina da Silva Santos, 44 anos, calculou a sua chegada ao bairro com 

a idade da sua filha que tinha quatro anos na época e atualmente tem vinte e seis anos. 

Assim, foi entre os anos de 1989 e 1990 que ela chegou ao Santo Antônio. Dona Celina 

nos disse que na época que buscou uma casa através do PLANOLAR, a prefeitura tinha 

dado apenas o alicerce pronto, juntamente com o material e ela entraria com a mão de 

obra. Sua casa inicialmente possuía apenas dois vãos. Ela lembra que o prefeito Colbert 

Martins legalizou o terreno através da entrega de documentação aos moradores. Dona 

Celina chegou a mostrar este documento o qual intitula-se de “promessa de doação” 

realizado entre a prefeitura e ela, donatária do imóvel. 

 A promessa de doação impunha algumas clausulas para o beneficiado, entre as 

quais estava a utilização do imóvel exclusivamente para fins residenciais e a proibição 

de alienar e transferir o imóvel antes do período de dez anos, caso fosse descumprida 

esta exigência o terreno seria revertido, com todas as benfeitorias existentes, para a 

prefeitura. A posse e a concessão da escritura definitiva estariam condicionadas ao 

pagamento dos materiais financiados pela prefeitura, salvo em caso de falecimento do 

donatário.
 33

 A área do terreno de Dona Celina possuía 5,00m de largura e 20,00m de 

comprimento, totalizando 100m²; esta área era o padrão para os lotes do PLANOLAR. 

O próprio documento revela que, ao contrario do que mostravam os jornais, os materiais 

para a construção eram financiados, ficando os moradores responsáveis por pagá-los em 

prestações à prefeitura, só assim, poderia receber a escritura do imóvel. 
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 No bairro Santo Antônio dos Prazeres o PLANOLAR construiu 123 residências, 

porém, diversas outras foram construídas nos bairros periféricos da cidade, entre os  

quais estão o Mangabeira, Tomba, Jussara, Baraúnas, Gabriela, Aviário, Lagoa Salgada, 

George Américo, Novo Horizonte ente outros. Ao todo foram construídas 4.954 casas 

através do Programa
34

, além disso, com auxílio de entidades nacionais e estrangeiras
35

, 

o Programa preocupou-se em desenvolver projetos comunitários nos bairros onde o 

programa atuou. No bairro do Horto e Pajeú foram implantadas marcenaria; no George 

Américo, uma fábrica de blocos; na Rocinha, fábrica de sacos de papel e doces; na 

Lagoa Salgada, fábrica de confecções. Outros projetos sociais visando emprego e renda 

da população destes bairros periféricos estavam sendo elaborados.
36

 

 Todavia, devemos questionar os benefícios e números divulgados pelos órgãos 

públicos, pois, ainda era grande e preocupante o número de ocupações irregulares e 

pessoas sem moradia em diversas áreas de Feira de Santana. Apesar da existência do 

PLANOLAR, e o Feira Hoje ter publicado as realizações deste Projeto na cidade, uma 

matéria afirmou, contraditoriamente, a falta de uma política habitacional voltada para 

as necessidades da população em Feira de Santana.  Respaldando-se nos dados do 

Movimento de Organização Comunitária (MOC), o periódico informou aos leitores que 

15% da população feirense não tinham moradia ou residiam sob condições precárias. 

Este dado entrou em choque com as informações da Secretaria de Ação Social que 

afirmava a quantidade de 26.000 mil pessoas a procura de moradia.
37

  

O êxodo rural ainda era grande, diversas pessoas da zona rural do município e de 

regiões próximas migravam para Feira de Santana, agravando ainda mais a situação. Os 

dados do MOC eram confirmados até mesmo por secretários da própria gestão. Ildes 

Ferreira, sociólogo, calculou que em Feira de Santana havia um crescimento dos  sem-

teto na ordem de 4,6% ao ano. Segundo o secretário, em 1993 havia um déficit de 

12.500 casas na cidade. Se considerarmos que cada residência abrigaria em média cinco 

pessoas, temos o número de mais de 60.000 pessoas desabrigadas. Esta pode ser uma 
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das explicações para o conturbado problema habitacional na cidade durante os anos 

noventa.
38

 

Diversas famílias passaram a ocupar áreas inapropriadas para a moradia, 

vivendo em barracos, sem banheiro, água encanada e esgoto. Em 1991 mais de cem 

famílias ocupavam a Lagoa Grande, local de preservação ambiental e que a prefeitura 

tinha projetos para transformar o local no Parque da Cidade (algo que ainda se arrasta 

no nosso século). Nesta área, com a chegada das chuvas, os moradores iriam sofrer com 

o alagamento da lagoa, correndo o risco de perderem suas humildes casas e pertences, 

porém, uma moradora do local disse estar ciente do perigo, lamentando a 

impossibilidade de sair do local, pois, não tinha para onde ir com seus três filhos.
39

  

Esta realidade reflete os problemas habitacionais que Feira de Santana passava 

na década de 1990, ponto máximo da expansão urbana. Apesar da existência de 

programas voltados para solucionar a crise habitacional, os problemas eram maiores, a 

pontos de estes serem apenas um paliativo ou minimizar uma situação que crescia 

constante e descontroladamente.  

 

2.3 - Problemas estruturais do bairro, 1990. 

 

“Um bairro esquecido”, “bucólico”, que contrastava com o luxo dos motéis 

localizados ao longo da Avenida de Contorno. Foi dessa forma que o Feira Hoje definiu 

o Santo Antônio, para denunciar a falta segurança, lazer, transporte público e 

atendimento médico, para esta população que vivia distante do centro comercial de 

Feira de Santana.
40

 Uma página inteira foi dedicada para relatar sobre a difícil realidade 

enfrentada pelos moradores do Santo Antônio dos Prazeres. O jornal realizou 

entrevistas, observou o cotidiano dos moradores e expôs as principais deficiências do 

bairro. Utilizando as denúncias publicadas pelo Feira Hoje nesta matéria especial sobre 

o bairro Santo Antônio e buscando suporte nos depoimentos dos moradores que 

entrevistamos, passaremos a discutir estas questões.  
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Nesta matéria, uma antiga moradora mostrou a sua insatisfação quanto as poucas 

alterações ocorridas no Santo Antônio ao longo dos vinte e seis anos que habitava o 

bairro. Contava que, em muitas ruas as pessoas tem que se deslocar até o chafariz, na 

Praça do Largo Santo Antônio, para apanhar água, pois a que chega através dos canos 

não tem força para subir para o tanque.
41

 Mais adiante, outra moradora informou sobre 

a falta de escoamento da água em épocas de chuva, muitas vias ficavam alagadas, 

impedindo a passagem de veículos e transeuntes. Alertava também para a falta de 

segurança; os moradores já haviam solicitado um posto policial, mas até aquele 

momento não foram atendidos. A falta de segurança permitia a ação de assaltantes a 

pessoas, roubos a residências, casas comerciais e escolas. A diretora do Colégio 

Estadual Durvalina Carneiro informou que no ano anterior, 1989, o Colégio sofreu dois 

arrombamentos; aproveitando a oportunidade a diretora declarou que, 

 

 

Apesar de a nossa escola ser nova, inaugurada em 1985, muitas portas estão 

quebradas e sem fechaduras, e os banheiros só vem funcionando graças a 

ajuda dos próprios pais que contribuíram na restauração. Mesmo assim nós 

não estamos livres de novas ações de violência porque não dispomos de 

agentes de portaria e nem vigilantes.
42

 

 

 

 

O transporte público foi outro motivo de reclamação, diziam os moradores que 

só existia uma linha que ligava o bairro ao centro comercial; a espera pelo transporte 

chegava a uma hora, provocando atrasos para quem ia trabalhar ou buscar algum 

atendimento médico.
43

 Já discutimos no capítulo anterior sobre o descompasso existente 

entre expansão urbana e expansão da infraestrutura, a primeira caminhava a passos 

largos enquanto a segunda não acompanhava tal ritmo. Num conjunto Planolar, 

denominado Santo Antônio I, os moradores falaram que a prefeitura havia suspendido a 

distribuição de materiais para a construção de novas casas. Somente no final de 1990 

que foi instalada a rede de água, contudo, a água não chegou a todos os moradores. 

Ademais, as ruas não tinham redes de esgoto e muitas casas do conjunto Planolar não 

possuíam banheiros, se constituindo num grave problema de saúde pública. Renato 

Dionísio dos Santos, 68 anos, morador do Santo Antônio desde 1968, lembra que a falta 

de água em alguns setores do bairro, fazia com que ele cedesse água da sua cisterna. 
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Minha cisterna lá virava  fila, eu não sei se vocês lembra, tu lembra? Até 

vocês pegava água lá também, a tua irmã – lá virava a fila! E foi tanto que 

saiu no  jornal. Eu tinha uma cisterna minha dentro de casa, naquelas terras 

minha lá, aí pegava água. Depois que foi chegando água encanada e foi 

aliviando um, aliviado outro. Era essa fonte minha lá. 
44

  

 

 

Figura 18 Setor do Santo Antônio dos Prazeres ocupado por casas do PLANOLAR 

          1991                                                        2012 

 
       Fonte: Feira Hoje, 1992                                              Fonte: fotografia do autor, 2011 

 

 

2.4 - O lazer no Santo Antonio dos Prazeres 

Durante a expansão habitacional de Feira de Santana, além das questões como 

redes de água e esgoto, educação, saúde e transporte, havia também o fato de os 

moradores não terem à disposição equipamentos que garantissem o lazer. A falta de 

lazer se mostrou um problema estrutural, pois, era percebida pela população de Feira de 

Santana como um todo. Em contrapartida, se as autoridades não estavam preocupadas 

com as novas questões que surgiam com a expansão da região periférica da cidade, o 

povo, por seu turno, buscou alternativas que não eliminassem o lazer de suas vidas, 

principalmente nos finais de semana, onde havia um encontro mais facilitado dos 

parentes, amigos e vizinhos.  

Uma das formas dos feirenses se divertirem manifestava-se no famoso “baba”, o 

popular jogo de futebol, e os bares. Um colunista do Feira Hoje, mostrando-se muito 

observador, trouxe um artigo rico em detalhes que expunha uma das mais praticadas 
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formas de diversão nos finais de semana do brasileiro. O artigo intitulado Nos bares e 

nos “babas”, narra e discute com certa dose de humor as estratégias, principalmente 

masculina, em se divertir em Feira de Santana.  Apesar do senso de humorismo, o 

articulista deixa transparecer o seu senso crítico, intencionando chamar atenção das 

autoridades públicas sobre a falta de opções culturais na cidade. Vale a pena 

reproduzirmos alguns trechos: 

 

Nos finais de semana, os campos de futebol dos bairros ficam lotados. Não 

são torcedores. São ávidos jogadores em busca de um lugar nos concorridos 

“babas”. Em alguns campos chegam pequenos “paus-de-arara” carregados de 

atletas barrigudos, com pouco jogo de cintura e não muito familiarizados com 

a sua majestade, a bola. Em muitos casos, os campos não chegam a um 

arremendo dos gramados dos estádios onde clássicos do futebol brasileiro se 

desenrolam. [...]. Sem os atrativos da praia, sem o banho de mar, o feirense 

recorre aos bares, que ficam lotados aos sábados, onde os amigos se 

encontram e desafogam as magoas e colocam em dia as piadas mais recentes 

ou os assuntos mais atuais. Os bares e os “babas” são as principais opções de 

lazer. [...].  O domingo, em Feira, é um dia morto. A solidão, depois da 

semana de trabalho começa no sábado. Não existe uma programação cultural 

para atender os anseios da população.
45

 

 

 

 Já sinalizamos no capítulo anterior que o time de futebol Olaria foi um dos 

componentes da história do bairro nas primeiras décadas do século XX, defendemos que 

o mesmo representou um elo de identificação entre os moradores e ofereceu bases para 

as posteriores reivindicações sociais. Também elencamos que uma das realizações da 

AMOSAP quando da sua fundação, foi restabelecer o time na localidade, convocando 

os jovens moradores para participar e fazê-los manter essa tradição.   Apesar disso, no 

Santo Antônio dos Prazeres, até a década de 1980, não dispunha de equipamentos de 

lazer implantados pelo poder público, como parques e um campo de futebol com 

estrutura adequada, assim, os jogos eram realizados em campos improvisados, tais 

como os retratados pelo jornalista supracitado.  

 Além do futebol, a população forjou outros meios para suprir a carência de lazer 

proporcionada pelos órgãos públicos. Uma das opções de lazer mais recorrente entre os 

moradores, inclusive nos domingos, era a rinha de galo, ocorrida ao lado de um bar, 

defronte ao Largo. Sem ser criticada ou vista como algo ilegal pela matéria jornalística 
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publicada na época, foi noticiado que a rinha chegava a atrair pessoas de outros bairros 

e até mesmo de outras cidades.
46

   

 

Figura 19 Rinha de galo promovida no bairro Santo Antônio dos Prazeres, década de 1990 

 
           Fonte: Jornal Feira Hoje, 13/12/1990 

 

Assim, nos dias em que os trabalhadores estavam livres dos duros dias de 

trabalho, buscavam sua diversão nos bares, nos “babas” e nas rinhas de galo do bairro 

Santo Antônio. Eles elaboraram estratégias que visaram suprir a falta de opções de 

lazer. Eram nestes locais que se encontravam, solidarizavam-se e porque não, 

divergiam-se e resolviam as suas diferenças.  

 

 

2.5 - Festas religiosas 

Apesar da evolução do bairro em alguns aspectos, ainda permaneciam 

inalterados os traços da cultura local, como a festa em louvor ao Santo Antônio, 

presente na comunidade desde o inicio do século XX, época em que foi construída a 

igreja. Sabemos através do relato da senhora Solange que uma capela precedeu a atual 

igreja, concluída em 1922. A igreja se tornou pequena aí minha tataravó, Francelina, 

doou o terreno pra que outra igreja fosse construída. Agente não sabe quantos anos 

levou pra que isso acontecesse, no caso 1922 a data que terminou né?
47

 A capela 

primitiva não existe mais, dizem os moradoras que  estava localizada na parte de baixo 
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da fazenda, todavia, a segunda igreja, fundada em 1922, permanece inalterada em sua 

arquitetura.  

A AMOSAP, juntamente com os moradores, promovia esporadicamente, 

algumas festas que congregavam os moradores, entre elas estavam a canjicada, a 

Queima de Judas e quadrilhas juninas.
48

 No sábado de Aleluia, logo após a Sexta-Feira 

Santa, havia na comunidade a Queima de Judas. Os moradores contribuíam para a 

compra do boneco e para a realização do evento. A prefeitura fazia a limpeza do Largo 

e montava o palanque para as apresentações. Seu Roque era quem fazia os versos que 

seriam ditos no ato da queima do Judas.  Na época, diversos moradores se empenharam 

na edificação da igreja. Seu Eustáquio, 93 anos, disse que carregou pedras para a 

construção, trabalho também realizado por Tereza Sales, que faleceu no ano de 2011 

com estimáveis 100 anos de idade.  A sua neta Solange disse que Dona Tereza chegou a 

carregar Pedras na cabeça para ajudar na construção.
49

 O mês de junho é o mais 

movimentado na Igreja, neste mês é realizada a trezena em louvor a Santo Antônio, com 

missas e procissões pelas ruas do bairro. 

 

 

Todos os anos no dia 13 nos fazemos à procissão em louvor a Santo Antonio, 

né? Passamos com o andor, com as pessoas por algumas ruas da comunidade 

– 13 de junho – E agente começa no dia primeiro, por que chama de 

trezenario que é o único Santo é Santo Antonio que se faz trezenario. Então 

agente faz no dia primeiro com celebrações ou missas e no dia 13, além da 

missa, tem a doação dos Pães, que o povo costumam colocar na farinha, né? 

Alguns levam, alguns comem até mesmo na igreja e agente faz essa procissão 

após a missa.
50
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Figura 20 Procissão em louvor a Santo Antônio, s/d 

 
                    Fonte: AMOSAP, s/d 

 

Durante o trezenário em louvou ao Santo Antônio, a comunidade realizava, além 

das missas, eventos que visavam arrecadar fundos para a promoção da festa e a 

manutenção da igreja. Um destes eventos era a Noite dos Oleiros, um a espécie de leilão 

onde as pessoas competiam entre si para adquirir os itens leiloados estavam as comidas 

típicas do São João.  O leilão era tão competitivo entre os moradores que os produtos 

leiloados eram adquiridos pelo valor muito acima do que realmente valiam, isto 

justifica-se não só pelo aspecto de uma simples competição entre eles para mostrar ao 

outro quem tinha mais poder aquisitivo, esta disputa durante o leilão também pode ser 

interpretada através do sentimento religioso que tinham em devoção ao santo padroeiro. 

Além da festa do Santo Antônio havia também a festa em louvor ao São João. 

Os moradores do bairro organizavam uma quadrilha junina que era apresentada no 

Largo, em frente à igreja. Um dos organizadores da quadrilha junina era seu Roque, que 

ensaiava o grupo nos dias de sábado e durante as apresentações, tocava sanfona e 

animava o evento. Tonhe de Siurinha também estava entre os moradores mais atuantes, 

comandava a batucada e convocava mais pessoas para tocar nos festejos.  

  

E aí dançava assim no meio da praça a quadrilha bem aminada – seu Roque – 

primeiro quem saia tocando e dançando na quadrilha era seu Roque depois 

chamando os nomes dos passos e aí as pessoas iam dançando. E depois 

também, antes disso fazia uma vaquinha e compravam bode, matava esse 

bode que era pra no dia santo – agente dançava na véspera do dia santo – 
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todo mundo ir comer esse bode – Buchada– lá em tia Teté, em tio Beto, aqui, 

aonde fosse determinado.
51

             

  
 

Uma das festas mais recentemente realizadas pela comunidade é a lavagem em 

comemoração à Santo Antônio que, nesse aspecto passa a envolver a questão do 

sincretismo religioso. Sra. Solange, uma das organizadoras da Lavagem contou-nos que 

para a realização do evento foi convidada a senhora Edite, mãe-de-santo que orientou 

sobre os procedimentos ritualísticos da Lavagem. 

 

 Nós realizamos a primeira lavagem, então não sabíamos, realmente, como 

conduzir, como fazer. Então nós convidamos dona Edite a Mãe- de-Santo, 

conhecida aqui na comunidade, e ela veio com algumas filhas de santo, 

algumas pessoas também da própria igreja se vestiram de baianas, então...... 

as indumentárias, viera com vasos, com flores, o perfume e aí realmente foi 

feita a lavagem. Nós ficamos lá na frente da igreja e aí dona Edite fez 

algumas....... né?! Falou inicialmente, foi feita a lavagem depois saímos pelas 

ruas do bairro com a carroça enfeitada, as pessoas ainda arrumadas.... né?! 

agente saiu cantando o hino teve carro de som, saímos cantando o hino, 

fazendo alguma arrecadação de alimentos e de algum dinheiro, também, já 

pra ajudar algumas famílias e pra na festa do padroeiro. Isso aconteceu no 

domingo anterior á festa.
52

 

 

 

Pesquisando os documentos da Associação, encontramos a programação da 

comemoração natalina do ano de 1974. Através de atividades lúdicas como: quebra-

pote, corrida de saco, corrida com ovo na colher e corrida de jegue, além, da celebração 

de missa e leilão, a AMOSAP buscou promover uma confraternização entre os 

moradores para o Natal daquele ano.
53

 Assim, as comemorações de algumas datas do 

calendário religioso, atuava como um instrumento de congregar os moradores, buscava-

se reforçar a origem paroquial do lugar e fazê-lo um lugar harmônico para viver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51

Entrevista com a moradora Vera Torres, 02/07/2012 
52

 Entrevista com Solange, 02/07/2012 
53

 AMOSAP, Programação para o Natal de 1974. 



46 
 

3- MEMÓRIA LOCAL E DISCURSO JORNALÍSTICO SOBRE CRIMINALIDADE NO 

BAIRRO SANTO ANTÔNIO DOS PRAZERES  

 

 

 

É tanta violência na cidade 

Brother é tanta criminalidade 

[...] 

As pessoas se trancam em suas casas 

Pois não há segurança nas vias públicas 

E nem mesmo a polícia pode impedir 

Às vezes a polícia entra no jogo 

[...] 

A lua já não é mais dos namorados 

Os velhos já não curtem mais as praças 

E quem se aventura pode ser a última 

E quem se habilita pode ser o fim 

(Criminalidade – Edson Gomes) 

 

 A letra acima retrata a realidade da violência na sociedade brasileira. O 

compositor Edson Gomes mostra na sua poesia que a violência foi responsável por 

trazer alterações impactantes na sociedade. Da tranquilidade à intranquilidade, do 

bucolismo à perturbação, da coletividade ao individualismo, representaram mudanças 

que os indivíduos tiveram de acompanhar e adaptar-se. O medo que as pessoas têm da 

violência, fizeram com elas se vissem obrigadas a optar pela privação de determinadas 

liberdades, as quais, sentindo ameaçados o seu direito de ir e vir mudaram suas rotinas 

diárias.  As ruas, os espaços públicos, que anteriormente eram ponto de encontros 

amistosos e amorosos, perdeu seu lugar para a criminalidade.      

Neste capítulo discutimos mais detidamente as ocorrências de crimes no bairro 

Santo Antônio dos Prazeres nos anos noventa. Como fonte principal, utilizamos dos 

relatos dos moradores e das notícias veiculadas na imprensa.  Assim, com estes 

instrumentos de pesquisa, questionamos os mecanismos que levaram o bairro a ser 

considerado como um dos mais violentos da cidade de Feira de Santana na década de 

1990.     
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Adotamos como critério metodológico, a análise dos discursos dos moradores e 

dos jornais, com isso, buscamos entender a perspectiva dos sujeitos que habitam o local 

e a perspectiva dos órgãos da imprensa sobre o cotidiano do bairro naqueles tempos. Ao 

optarmos pela análise discursiva como critério metodológico, ambicionamos, como todo 

trabalho historiográfico, questionar os discursos de determinados sujeitos sobre a 

realidade por eles vista e proferida. Com esta opção metodológica, não quisemos 

encontrar falsidade ou veracidade nos sujeitos que fala, porém, provar que o discurso 

vem de uma realidade e também institui uma realidade. 

 Em outras palavras, o cotidiano de criminalidade no bairro Santo Antônio dos 

Prazeres na década de 1990, foi fruto de uma realidade gestada no interior de uma 

estrutura social, pertinentes não somente a própria cidade de Feira de Santana no 

referido período, como também podemos avançar para outras camadas das relações de 

poder e entender esta problemática numa visão mais ampla, abrangendo a esfera 

federativa (estado da Bahia) como também nacional (Brasil).  

Todavia, em virtude das limitações impostas e das características inerentes a um 

trabalho monográfico de graduação, ficamos restrito ao ambiente de estudo, que é a 

cidade de Feira de Santana e dentro desta, o bairro Santo Antonio dos Prazeres. Resulta-

se assim, em microanalisar a problemática da violência no bairro, o contexto favorecido 

pelo crescimento urbano da cidade no período, as considerações dos moradores e da 

imprensa sobre a criminalidade no lugar que se intenta fazer investigação histórica.  

Nos jornais em que pesquisamos foi notório o índice de criminalidade na região 

periférica de Feira de Santana, este dado não foi nenhuma novidade, pois, se 

transpormos a nossa pesquisa para outros espaços veremos que os resultados não serão 

diferentes. É fato, que até os nossos dias, os maiores casos de violência acontecem nas 

áreas pouco beneficiadas com as políticas públicas.  Os crimes encontrados nos jornais 

para o bairro Santo Antônio dos Prazeres são diversos, não assumem um determinado 

padrão. As práticas criminosas mais comuns que aconteceram foram os assassinatos, 

agressões físicas, assaltos, furtos e prostituição de menores.  

Por meio da pesquisa em jornais, buscamos a incidência dos crimes na última 

década do século XX. Mostramos os fatos que foram noticiados pelos jornais da cidade 

entre os quais está o jornal Feira Hoje que atuava com um discurso contundente em prol 

do combate à criminalidade na cidade de Feira de Santana. Selecionamos as noticias em 

que tem o bairro como foco, dessa forma, encontramos alguns casos que nos darão 



48 
 

suporte e ajudarão no desenvolvimento da nossa pesquisa e o encaminhamento das 

discussões. As reportagens que foram selecionadas exemplificam a diversidade de 

crimes que aconteceram, buscamos com estas discutir as causas que levaram ao bairro 

ser considerado na década de 1990 um dos mais violentos de Feira de Santana.  

 

3.1 -  O cotidiano violento: a opinião dos moradores 

 

  

Nos anos noventa, o Santo Antonio dos Prazeres passou a ser recorrentemente 

noticiado nos jornais de Feira de Santana. Os crimes eram de variados motivos, como 

desentendimentos pessoais, crimes passionais, passando por crimes ocorridos no interior 

de bares, boates e nas ruas do bairro, ou seja, os crimes aconteciam tanto na esfera 

privada (no interior das residências) como também na esfera pública ( em locais de 

grande concentração de pessoas e nas vias). O número de crimes chegou a ser tão 

elevado no bairro Santo Antônio dos Prazeres que em algumas épocas da década de 

1990 a anos 2000, o bairro chegou a ocupar a posição entre os bairros mais violentos da 

cidade de Feira de Santana.  

Na proporção que a violência foi aumentando em Feira de Santana nesse 

período, ouve um reflexo em vários bairros, entre eles o bairro Santo Antonio se 

destacou com as inúmeras ocorrências policiais envolvendo diversas modalidades de 

crimes praticados, em sua maioria por jovens entre 14 e 23 anos, conforme os dados dos 

jornais e da mídia em geral. Segundo relatos de moradores antigos, que residem muito 

antes da transformação demográfica do bairro, o índice de violência era bastante 

reduzido; alguns que foram entrevistados, associou o crescimento do bairro ao aumento 

da criminalidade. Eles tomaram o final dos anos de 1980 e inicio dos anos de 1990 

como um período em que o número de crimes passou a ganhar expressividade, isso em 

decorrência do crescimento do bairro. Ao coligirmos as opiniões dos moradores que 

atribuem o aumento da criminalidade em virtude do crescimento populacional no bairro, 

percebemos que, em muitos casos, estas conclusões partem da comparação que fazem 

sobre o cotidiano do local em décadas anteriores (1930 -1970) com o que passou a ser 

visto posteriormente (1980 - ...). Como está explicito na fala da moradora Solange: 
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Olha a partir de da década de 90, acho que agente viu crescer, que antes era 

só a praça com a capela e as casas de um lado e do outro, e com o passar dos 

anos – acho que aparte também do aeroporto, e acho que as pessoas também 

procurando um outro local pra morar – o bairro se estendeu bastante, então 

acho que hoje agente tem um bairro muito grande, né? Então agente até 

chama de Santo Antonio I e II por causa disso, né? Se tornou tão grande que 

houve essa divisão, por causa da quantidade de pessoas que vieram, o 

comércio também aumentou muito e com isso, claro, como vem as coisas 

boas, também as coisas ruins, né?. Então o índice de criminalidade também 

cresceu bastante, a partir desse crescimento. Normalmente os crescimentos 

habitacionais ou eles são de forma desordenada, então isso acaba 

contribuindo para que tanto coisas boas quanto coisas ruins aconteçam no 

bairro.
54

    

 

 

Na resenha sobre  o livro Crime e Cotidiano de autoria de Boris Fausto, José do 

Amaral Lapa mostra que a intenção de Fausto em associar o crime ao cotidiano, buscou-

se percepcionar como emerge o primeiro inserido na trama diária das relações sociais do 

segundo.
55

 O crime interfere negativamente numa sociedade/comunidade e este se torna 

motivo de preocupação constante daqueles que convivem no determinado ambiente. A 

violência passa a ser explicada por uma série de fatores e a sensação de mudança, de 

comparação entre uma época e outra traz, como resultado, as causas que são 

responsáveis pelo aumento da violência. Ao ser questionado sobre a questão da 

violência no bairro, Seu Eustáquio, 93 anos, um dos moradores mais antigos, afirmou 

categoricamente que antes no local nunca teve, agora é que tá tendo essa discaração aí. 

Aqui agente ficava o dia todo, farrava em tudo quando é canto aqui, nunca teve nem 

discussão quanto mais briga nenhum..
56

 

 Outra atribuição à violência que percebemos ao entrevistarmos alguns dos 

moradores diz respeito à questão da falta de políticas que atendessem à nova população 

do bairro, que somente se preocupou em distribuir casas, contudo, apesar de possuírem 

moradia, o povo continuou a permanecer na exclusão de outros benefícios como 

educação e emprego. As remanescentes propriedades rurais existentes passaram a ser 

fruto de especulação imobiliária que, adquiriu as melhores áreas para a formação de 

loteamentos destinados à classe média; restaram, então, as áreas onde havia lagoas e 

mananciais, rapidamente ocupados pela população mais pobre, fato que veio a reforçar e 

tornar mais evidente o contraste de exclusão social no bairro. 
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Furtos e roubos foi uma questão preocupante para os moradores. 

Constantemente as casas e os estabelecimentos comerciais eram arrombados, sendo os 

eletrodomésticos como televisores, vídeos-cassete e sons das residências e as 

mercadorias como alimentos e bebidas dos bares e armazéns, os itens mais visados 

pelos praticantes dos crimes. No levantamento dos jornais, os roubos ocuparam o 

segundo lugar, ficando apenas atrás das tentativas de homicídios, entre as ocorrências 

presenciadas durante o período. Nestas ocorrências, as matérias sempre buscava saber 

se o criminoso era reincidente, quando positivo, utilizava-se em muitos momentos a 

frase: “vinha praticando uma série de furtos e roubos no bairro”, “possui várias entradas 

na delegacia pelo mesmo crime” “é bastante conhecido pela prática de...”. Além disso, 

as matérias deixavam a exposição tanto a vítima quanto o acusado, pois, sempre 

mencionava a rua onde moravam com seus respectivos números de residência. Para o 

praticante do crime, o texto sempre colocava o vulgo, ou seja, o apelido que tinha o 

indivíduo que o identificava no mundo do crime como também na esfera policial.  

Localizamos frequentemente nas matérias diversas noticias de crimes que 

aconteceram em Feira de Santana. O crescente número de homicídios na cidade era 

justificado, através da mídia, por diferentes motivos, entre os quais estavam o uso das 

drogas e desvirtuamento dos valores da sociedade em consequências dos padrões 

impostos, principalmente, pela mídia televisiva. O Feira Hoje constantemente publicava 

algumas colunas em que argumentavam os efeitos negativos da televisão para formação 

do caráter do jovem. Defendia o jornal que a vida da juventude retratada na TV criava 

uma espécie de tipo ideal que era ambicionado pela juventude; alguns jovens 

vislumbrados pelos padrões mostrados e, impossibilitados de viver de tal forma, 

procuravam meios espúrios para alcançar, contribuindo para o aumento da violência. 

Algumas pessoas também pensavam assim, tanto que, quando perguntamos a moradora 

Vera Torres sobre as causas do aumento da violência no Santo Antônio dos Prazeres ela 

respondeu: 

 

Uma coisa que eu achei que acabou com tudo foi aquele programa de XUXA 

que botou  muito na cabeças das crianças que era pra ter iogurte no café da 

manhã; era com uva, maçã; – não sei que, não sei que – coisa que o povo não 

tinha, né!? e juntou esse movimento daí surgiu o que!? Droga  que nunca vai 

acaba! É quem vai acabar com o mundo... o mundo vai ser acabado pelas 

drogas e pronto. Não tem mais quem sustente isso, não tem policia! não tem 

o governo! Não tem má governo, não tem nada. Por que de primeiro o povo 
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dizia quem usava esse negoço era quem era excluído, e depois começou.... 

quem foi que começou a usar? O pessoal de alta, né? os filhos de papai.
57

      

 

 

A posição da senhora Vera Torres sobre a violência no Santo Antônio dos 

Prazeres parece dialogar com o argumento que o Feira Hoje publicava para justificar a 

questão da violência em Feira de Santana. O fato de simplesmente atribuir o aumento da 

violência tomando como agente causador os padrões impostos pela mídia à juventude é 

superficial e oculta diversos elementos que nos ajuda a entender mais densamente as 

questões relacionadas a esta problemática na sociedade. A ideia que justifica a 

negatividade da mídia para a sociedade jovem acaba deixando em segundo plano o 

papel que tem o Estado para o bem-estar da sociedade. A questão da violência e muito 

mais profunda e a mídia apenas é um elemento inserido insere numa complexa e 

intrincada estrutura.  Influenciados pela mídia ou não, ou também pela questão das 

drogas, o fato é que as práticas criminosas vinham acontecendo com assustadora 

regularidade, ocorriam entre desconhecidos e até mesmo entre familiares.   

Os crimes envolviam pessoas aparentadas eram cunhados que discutiram entre 

si; que atirou no outro; pai que feriu o próprio filho no interior de um bar. Crimes que 

podiam ser resultados de antigas rixas e/ou corriqueiros atos comportamentais de 

discordância entre as partes envolvidas, ou, simplesmente, cometidos no calor da 

situação, sem pensar nas consequências que poderiam advir.  Porém, os crimes que 

envolviam pessoas não aparentadas, atingindo a população de um modo geral foram 

maiores do que os crimes que aconteciam entre familiares.  

Os gráficos abaixo mostram o levantamento das noticiais sobre a violência do 

bairro que colhemos nos jornais para a década de 1990. O primeiro mostra as categorias 

de crimes e o segundo as armas que eram frequentemente utilizadas. A composição dos 

dados do primeiro gráfico referem-se aos homicídios e tentativas de homicídios, 

agressões físicas e assaltos, foram excetuados os casos de exploração sexual, extorsão e 

arrombamentos. No segundo gráfico os dados foram agrupados em modalidades de 

crimes, sendo possível a percepção, através das fontes utilizadas, das maiores e menores 

incidências. 
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                     Fonte: levantamento dos jornais Feira Hoje, elaborado pelo autor 

 

 

 

 

 

 
              Fonte: levantamento dos jornais Feira Hoje, elaborado pelo autor 
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3.2 - Crimes contra à mulher 

 

 

Marginal mata companheira a pauladas 

 

A jovem S. I. M. de 15 anos de idade foi assassinada a pauladas na cabeça desferidas pelo 

próprio companheiro, o assaltante e arrombador A. C. S. S, vulgo “careca” de 20 anos. Além 

disso, o criminoso tentou matar a sogra, Eurides Machado com golpes de faca na cabeça e nos 

braços, socos e pontapés. Em seguida careca fugiu. 

O duplo crime aconteceu no inicio da noite de domingo, no bairro Santo Antônio dos Prazeres 

numa invasão.
58 

 

O próprio título da matéria é chamativo na medida em que o enunciado 

posiciona o sujeito e induz a um ponto de vista para aqueles em que o discurso 

jornalístico é dirigido: a sociedade feirense. Expomos estes dois parágrafos de uma 

matéria sobre um crime ocorrido no bairro Santo Antônio dos Prazeres no ano de 1991, 

para argumentar em torno do discurso utilizado pelo meio jornalístico sobre o ocorrido: 

O primeiro parágrafo destinou-se a relatar o fato propriamente dito, isto é, o assassinato 

da jovem S.I.M, morta por seu companheiro, vulgarmente conhecido por “Careca” que 

também tentou assassinar a mãe de sua companheira. O segundo precisa o tempo 

(domingo à noite) e o espaço onde aconteceu o crime (numa invasão no Santo Antônio 

dos Prazeres).  

O trecho que selecionamos da matéria, evidencia a forma utilizada por “Careca” 

para tirar a vida de sua companheira, além de expor os meios em que o mesmo usou 

para a tentativa de homicídio da sua sogra; percebe-se no texto que os instrumentos do 

crime modificaram de uma situação para outra. A mulher foi morta com pauladas na 

cabeça, enquanto sua mãe foi violentamente agredida a golpes de faca na cabeça, no 

pescoço, socos e pontapés, porém, na última ocasião o agressor não conseguiu lograr o 

êxito que esperava e, num jargão policial: evadiu-se do local.  

Observamos também que, em substituição a profissão/ocupação, atributos que 

costumeiramente são enunciados logo após os nomes das pessoas nos textos 

jornalísticos, como também em documentos, certidões etc..., o jornalista optou pela 

utilização de dois adjetivos socialmente e duplamente negativos (assaltante e 

arrombador), evidenciado a vida pregressa e o modo de vida do sujeito, indicando-o que 
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o mesmo já não é mais réu primário. Além disso, como brevemente expusemos no 

início, o título da matéria (marginal mata companheira a pauladas) sintetiza muito bem 

o seu conteúdo. Dessa maneira, conhecendo ou não, o redator seguiu uma linha um 

tanto lombrosiana, grosso modo, defendeu a assertiva de que Careca era tinha 

inclinações inatas para práticas de crimes. Isto é, uma vez criminoso sempre criminoso, 

pois, existem determinados fatores biológicos que levam os indivíduos a se 

comportarem como delinquente.  

O segundo e último parágrafo da citação identificou o local do crime (bairro 

Santo Antonio dos Prazeres) e especifica-o no interior do espaço já delimitado (numa 

invasão).  Assim, intenciona-se mostrar uma dinâmica, um cotidiano, inerente as classes 

baixas que residem nas áreas mais longínquas dos espaços mais urbanizados de Feira de 

Santana. Temos assim, a ideia de que a periferia da cidade é local exclusivo da prática 

da violência. Assim, estes locais são vistos como àqueles que acontecem a maior 

incidência de crimes, estes são a contrapartida para o Estado mostrar de forma evidente 

o seu monopólio de força através do aparato policial. 

A matéria do jornal foi clara a respeito do local do crime, ocorrido no interior de 

uma residência, onde a esfera pública interviu eficazmente para solucionar um 

problema havido entre casais. A notícia do jornal também nos faz refletir em torno de 

algo mais geral, a exemplo da histórica relação de dominação existente entre o homem e 

a mulher, em que culturalmente prevaleceu a força psicológica, moral, ideológica e 

física do primeiro sobre a segunda. Porém, como afirma Boris Fausto, esta relação de 

dominação/proteção do marido para com a mulher se modifica quando ambos caem 

nas malhas do aparelho policial e judiciário.
59

. Ou seja, o domínio e o poder de mando 

exercido pelo homem perde força quando as instancias policiais e jurídicas interferem 

nestas relações. 

Vários foram os crimes cometidos por homens contra mulheres moradoras no 

bairro Santo Antônio dos Prazeres no decorrer dos anos noventa. Lendo os jornais do 

período encontramos vários outros casos onde tinham como vítimas mulheres. Isto não 

era uma peculiaridade do local, uma vez que crimes contras à mulher aconteciam 

recorrentemente em qualquer espaço que pretenderíamos investigar, ademais não 
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queremos naturalizar tais fatos. Entretanto, se este estudo recai para o bairro Santo 

Antônio dos Prazeres, é neste espaço que definimos a nossa análise.  Vejamos alguns 

destes crimes que aconteceram durante a década de noventa.  

No dia 19 de agosto de 1991, uma doméstica de 46 anos foi vítima de uma 

tentativa de estupro, no interior de sua própria casa localizada na Rua Boa Sorte.  Um 

homem, apelidado de Zé Maria, aproveitando o momento em que a vítima encontrava-

se sozinha em sua residência, tentou estupra-la, o qual não logrando êxito, a agrediu 

fisicamente.
60

 Um crime que quase terminou em morte aconteceu no final da tarde do 

dia 06 de novembro de 1992 quando E.S.S, 29 anos, tentou matar com uma pistola 7.65, 

a sua companheira I.S.A no interior da casa onde moravam na Rua Itambé. Percebendo 

a fúria do acusado, a vítima fugiu da sua casa e abrigou-se na residência de um vizinho, 

enquanto aguardava a chegada da polícia, acionada pelos moradores. Ao fazer 

diligencias pelo bairro, os policiais civis conseguiram localizar o agressor e o recolheu 

para o xadrez da Delegacia de Proteção à Mulher de Feira de Santana (DPM).
61

  

O jornal publicou que E.S.S vinha ameaçando e violentando a sua companheira 

em momentos posteriores e que ela há algum tempo vinha desconfiando do seu 

comportamento hostil, assim, a matéria objetivou mostrar aos seus leitores que o 

criminoso não agiu no calor das emoções, porém, ao ressaltar a sua vida pregressa, 

acabou direcionando a sua ação como premeditada. Para este caso podemos refletir 

sobre a solidariedade dos moradores em situações de conflito, pois, ao se sentir 

ameaçada, a vítima buscou a casa vizinha para “livrar-se da morte”. Além disso, pessoas 

que presenciaram o fato, ligaram para a polícia para que fosse preso o agessor.  

Em 03 de maio de 1993, encontramos a informação na matéria intitulada 

“homossexual preso”, o caso do homossexual G. que agrediu a jovem M.J pelo fato dela 

se envolver com M.O.S, de 18 anos, namorado de G. Demonstrando ciúmes do 

relacionamento de M.O.S com M.J, G. tentou agredir a jovem que prestou queixa na 

delegacia.  No dia 30 de julho de 1993 E.A, 28 anos ameaçou a sua esposa S.M.J de 

morte, porém, foi preso por uma guarnição da Polícia Militar e conduzido ao Complexo 

Policial.
62

  Outro caso aconteceu no dia 05 de outubro de 1993 quando E.P.L, 40 anos, 
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espancou sua ex-companheira M.C.P, sendo também preso pela polícia.
63

 Em 14 de 

maio de 1994, A.M.G, morador na rua Itaíba, tentou matar a golpes de facão a sua 

esposa E.P.S de 30 anos, sendo preso em seguida.
64

 Caso semelhante aconteceu quase 

um anos depois, no dia 07 de maio de 1995, quando N.M., 48 anos desferiu, após uma 

discussão, golpes de facão na mulher C.C, 43 anos, dentro de sua casa à Rua Cruzeiro 

do Norte.
65

 

Em Feira de Santana, as estatísticas sobre a violência contra a mulher foram 

alarmantes no período estudado. No ano de 1993 foi inaugurada a Delegacia de 

Proteção à Mulher e, em apenas 120 dias de funcionamento, o órgão registrou números 

preocupantes. Foram 50 tentativas de homicídio, 300 agressões e ameaças, 104 lesões 

corporais, 15 estupros, sete seduções, 23 prisões, sete inquéritos instaurados, quatro 

remetidos para a justiça, além de 650 queixas. Tudo isso em apenas 120 dias de 

funcionamento da delegacia especializada.  

O índice arrolado acima é altíssimo se levarmos em consideração o curto 

período das ocorrências. Muito antes da Lei Maria da Penha, a cobrança pela punição 

dos crimes contra a mulher já era um empenho das diversas delegacias especializadas 

neste assunto.  Na falta de uma lei específica, a Delegacia de Proteção à Mulher em 

Feira de Santana, distribuiu guias contendo artigos do Código Penal Brasileiro. O 

material possuía linguagem acessível e visava conscientizar as mulheres em denunciar 

os agressores. Entre os itens listados no guia estavam: constrangimento ilegal (art. 146), 

ameaça (art.147), calúnia, difamação e injúria (arts. 138, 139 e 140), estupro (art. 213), 

sedução (art. 217), rapto (art. 219), lesão corporal (art. 129), homicídio (art. 121).  

Encontramos uma reprodução deste panfleto na edição do jornal Feira Hoje de 199...,(?) 

o qual expõe em seu preâmbulo o seguinte: 

 

Reconhecer, identificar, denunciar e punir as agressões físicas, sexuais e 

simbólicas que atingem a dignidade do corpo, dos sentimentos e da imagem 

da mulher e tarefa de todos os que se propõem a combater a violência na 

sociedade. Para isso, a própria mulher deve saber como fazê-lo, apesar de 

determinados constrangimentos quer acabam passando até mesmo no 

momento da denúncia. As leis são claras na defesa da mulher e elas próprias 

precisam se conscientizar mais do seu papel importante na sociedade e 

delatar o agressor tão logo se tornem vítimas. Para esclarecer e difundir as 
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leis, a Delegacia da Mulher de todo o Brasil tem distribuído em guia de 

defesa das mulheres contra a violência, relatando os artigos específicos, com 

observações e o que se deve realmente fazer. 

 

 Alguns destes crimes contra à mulher, além de serem solucionados na esfera 

pública, quando havia intervenção da policia para prender o acusado, eram também 

resolvidos à revelia da justiça, numa espécie de privatização dos conflitos, isto é, por 

meio da retaliação, se constituindo na devolução do ato criminoso ao praticante de um 

crime precedente. Foi o que aconteceu com um indivíduo denominado J.R.R.S, 25 anos,  

que morava  na rua Itaíba. A vítima do homicídio vinha praticando vários estupros no 

bairro Santo Antônio, conforme informações que chegaram até a polícia através do 

moradores. J.R.R.S foi encontrado morto na madrugada do dia 10 de abril de 1990, seu 

corpo possuía várias escoriações, além de perfurações à bala na cabeça.
66

 J.R.R.S sofreu 

com os atos violentos que vinha praticando no bairro. Segundo Sidney Chalhoub, 

 

A privatização dos conflitos significa que os conflitos serão resolvidos de 

acordo com as regras de comportamento próprias do grupo sociocultural em 

questão, ou seja, os conflitos serão resolvidos no nível dos elementos 

ordenadores das relações pessoais do cotidiano, pois não se dá a  estes 

homens a opção de mediação do Estado – cuja repressão ou violência legal 

deve ser evitada e resistida sempre que possível.
67

 

 

  

Em meio a tantos casos de homens agredindo mulheres, seja sexualmente, 

fisicamente até mesmo cometendo assassinatos, encontramos apenas um caso em que o  

jornal expôs a mulher como agressora do homem e o mesmo foi prestar queixa na 

delegacia. Trata-se de V.S que confessou na delegacia ter se separado há uma semana 

de sua companheira C.L.S. V.S  retirou-se de casa, contudo, a sua ex-companheira 

nega-se a entregar as suas roupas e ainda ameaça-o de morte.
68
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3.3 - O Santo Antônio dos Prazeres, prazeres carnais. 

Até os anos 1970, era significativo o número de bordeis espalhados pelo Centro 

Comercial de Feira de Santana, porém, em virtude da expansão econômica da cidade, 

estes espaços tiveram que ceder lugar para os estabelecimentos comerciais, assim, parte 

dos bordeis tiveram que buscar outros espaços para se instalarem.  As zonas tradicionais 

prostituição em Feira de Santana eram Rua da Direita, atual Conselheiro Franco, a Rua 

do Meio, atual Marechal Deodoro, Av. Sr. dos Passos e Rua da Aurora, atual 

Desembargador Felinto Bastos, Beco do Mocó,  Beco da Energia, parte da Rua Aurora, 

Rua do Meio e a Rua do Fogo.  

Na década de 1970 as “casas de tolerância” estavam em locais da cidade onde 

também havia casas comerciais e casas de família, percebe-se que Feira de Santana 

ainda estava passando por uma transição e as autoridades empenhavam-se em definir  e 

disciplinar, de uma vez por todas, os locais de moradia e funcionamento de cada um. 

Atualmente, poucos são os prostíbulos que ainda permanecem nas áreas comerciais, boa 

parte tiveram que buscar a periferia da cidade como novo local para se instalarem. 

Segundo Maria Carolina Martins da Silva, as modificações urbanas tiveram forte 

influência na geografia dos bordeis pelo fato de: 

 

No processo de organização da cidade houve uma tentativa de relocar os 

prostíbulos do centro para a periferia com o propósito de dar lugar a novos 

imóveis centrais para a expansão comercial. Iniciou-se, portanto, uma 

significativa mudança espacial em Feira de Santana e o aperfeiçoamento da 

prostituição, com o aumento do número de motéis, atendendo a uma nova 

demanda de empresários, gerentes e comerciantes.
69

  

 

O bairro Santo Antônio dos Prazeres foi um destes que começaram a receber 

algumas destas casas noturnas que migraram do centro para a periferia. Além disso, a 

construção de diversos motéis na região é um fator que ajuda a  explicar a atração para o 

local destes estabelecimentos.  Em Elas Sonham acordadas no Santo Antônio dos 

Prazeres, dissertação de mestrado por Railda Macedo Mattos é discutida a organização 

da rede de prostituição em Feira de Santana. Tomando como área de estudo este bairro, 
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Mattos buscou entender as trajetórias de vida e as experiências de mulheres que viviam 

na prostituição. A autora fez entrevista com estas mulheres buscando entender como 

elas encaram a situação que vivenciavam; a sua conclusão foi a de que boa parte delas 

entendiam o momento vivido como temporário, estas mulheres permaneciam na 

prostituição enquanto não achariam algo melhor para sua sobrevivência. 

As casas noturnas sempre foram motivo de preconceito, considerado por muitos 

como local da desordem, estes espaços eram vulneráveis para as práticas criminosas 

como o crime sexual, isto é, a exploração de menores por proprietários de casas 

noturnas, existia também as recorrentes noticiais de desentendimentos entre sujeitos que 

acabavam em agressões físicas ou até mesmo em assassinatos.   

No dia 30 de março de 1990, uma discussão iniciada no interior da boate La 

Mour terminou na morte do cabo eleitoral J.A.B. Após discutir uma questão envolvendo 

gasolina com indivíduo conhecido apenas pelo apelido de Erasminho, a vítima teria 

decidido sair do local com uma prostituta, porém, desistiu, e tomou rumo ignorado, 

horas depois J.A.B jazia nas proximidades do aeroporto.
70

  O caso trata-se de um crime 

que teve como estopim uma situação precedente, pois, o agente movedor da discussão 

que terminou em tragédia foi uma dívida que um tinha com outro - pela matéria não é 

possível identificar credor e devedor - relacionada a combustível.  

Na visão do aparato policial, da justiça e da própria imprensa que noticiou o 

fato, a atitude de Erasminho em assassinar uma pessoa por causa de gasolina classifica-

se como motivo torpe e banal, porém, sem pretendermos ajuizar entre o certo ou o 

errado, a prática criminosa, na leitura do acusado, pode ser diferente, estar inerente a 

uma situação que traz em si, regras próprias de conduta, externas ao aparato dominante, 

porém, ao alcance e julgamento deste. Vale salientar que a morte de J.A.B não foi 

favorecida pelo fato deste se encontrar numa casa noturna, porém, por uma discussão de 

causas inerentes à vítima e o acusado, todavia, aos olhos preconceituosos de algumas, o 

ambiente pode ter sido favorável à discussão, tanto que o jornal fez questão de colocar o 

nome da boate onde teria principiado o crime. O mesmo aconteceu na tentativa de 

homicídio contra M.C.P, 26 anos, morador na Rua Bonfim, apesar de o crime acontecer 
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na via pública, o jornal ao invés de mencionar o nome da rua, optou por referir-se à uma 

boate, ressaltando ainda o nome de sua proprietária. 
71

   

No dia 14 de abril de 1995, o Feira Hoje noticiou um duplo assassinato que 

repercutiu na cidade. Quatro homens armados, trajando capuzes, invadiram a boate 

Chalé e assassinaram S.D.M de 35 anos e  R.S.M, 25 anos.
72

  Em 20 de maio do mesmo 

ano, as menores G.K.S.S e A.C.S foram recolhidas por estarem envolvidas em 

prostituição na casa noturna Mariscão II. O interessante é a palavra que o jornalista 

utilizou para intitular a sua nota e informar aos seus leitores: “Presas mais duas menores 

envolvidas em prostituição” [grifo nosso], dando a impressão que elas responderiam 

pelos seus atos e não pelo fato de serem aliciadas.   

O termo utilizado (presas) passa-nos a ideia de que eram as menores que 

estavam praticando o crime, não ressaltando a exploração sexual que sofriam pelo dono 

do estabelecimento. Ao ler o jornalístico a impressão que nos dá é a de que o(a) 

proprietário(a) da casa noturna não assumiu nenhuma parcela de culpa sobre o fato. 

Sabemos que na realidade nem sempre as coisas funcionam de tal forma, todavia, o 

discurso exposto nos leva a estas conclusões. O redator ainda completa: As garotas 

tentaram fugir, mas acabaram detidas e encaminhas, inicialmente para o juizado de 

menores [grifo nosso].
73

  

 

3.4- Lacunas e generalizações: a imprensa e os fatos. 

Muitos foram os fatores que levaram ao desencadeamento dos crimes no Santo 

Antônio dos Prazeres. Na maioria dos casos que nos deparamos, os jornais não 

mostram-se prolixos, pelo contrário, tentam objetivar muitos as informações e 

geralmente acabam sendo lacônicos. Algumas das matérias encontradas parecem 

sumariar boletins de delegacias ou transcrever livros de ocorrências policiais. No caso 

de agressão física à mulher que relatamos, o Feira Hoje expos o nome do acusado, o 

nome da vítima, o local exato do crime, armas encontradas e o nome dos policiais que 

estiveram na guarnição, esta sequência de informações são muito comuns nos livros de 

ocorrências policiais. Outras matérias soam muito como transcrição do livro de 
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ocorrência dos hospitais: Deu entrada no Ponto-Socorro do H.G.C.A, L. R. E., 18 anos, 

residente em Santo Antonio dos Prazeres. Ele foi vítima de revolver que atingiu as 

costas, no lado esquerdo disparado por um homem não identificado.
74

  

  Ao relatar uma tentativa de homicídio, ocorrido no bairro no dia 11 de abril de 

1996, o redator finalizou a sua pequena nota expressando: Consta no livro de 

ocorrências que o disparo foi feito pelo cunhado da vitima de prenome Gil.
75

 Com isso, 

reforça-se a ideia que os jornalistas tinham acesso aos livros de ocorrências dos policias, 

delegacias e hospitais e, baseado nos mesmos, compunham as noticias de crimes que 

diariamente estampavam ou eram relatados nos jornais da cidade. Assim, temos mais 

uma informação que contribui para explicar a formação do discurso da imprensa em 

Feira de Santana e, no nosso caso, o Santo Antônio dos Prazeres: a produção do seu 

discurso é sistematizada e está em consonância com outras instituições dentre as quais 

se destacam a polícia, as delegacias e os hospitais.  

As três principais instituições que servem como produtora do discurso da 

imprensa local sobre a realidade do bairro exclui, em muitos momentos, à participação 

dos moradores do bairro, as testemunhas oculares daqueles que viveram aquele 

cotidiano violento que os jornais tanto propalaram. Isso pode ser explicado pelo silêncio 

que, muitas vezes, impera na comunidade sobre as práticas criminosas, tornado difícil 

até mesmo para a polícia recolher informações do quiçá para jornalistas. Até o momento 

não encontramos uma quantidade significativa de matérias em que a população do 

bairro mencione a respeito dos crimes, não existem com muita frequência, nos textos 

jornalísticos, as falas das testemunhas, dos agressores e das vítimas sobre os fatos.  

Obviamente houve matérias jornalísticas em que as falas do acusado, da vítima 

ou de algumas testemunhas foram colocadas, prova disto é a reportagem sobre a morte 

do carroceiro R. S. L., de 25 anos, morto no interior de um bar. Aparecem no texto da 

matéria do Feira Hoje, os relatos dos familiares da vítima sobre as circunstâncias que 

levaram ao crime cometido por um sujeito identificado pelo prenome G. Na ocasião, a 

mãe do carroceiro R. afirmou que o criminoso era tido no bairro Santo Antônio como 

desordeiro e que já havia agredido fisicamente outras pessoas, ressalta ainda que a 

morte de seu filho tenha sido provocada por ciúmes, uma vez que, a esposa do acusado 
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frequentemente causava ciúmes ao seu marido.  Apesar de exceções como estas que 

acabamos de exemplificar, em sua forma geral, as matérias assumiam um padrão, na 

medida em que ponderavam, na maior parte das vezes, para as instituições como 

principais produtoras de fontes para a constituição/formação do seu discurso.   

Assim, chegamos a uma conclusão sobre a questão da violência e da sua 

veiculação nos órgão da imprensa: quando o tema publicado nos jornais se trata de 

crimes, na esmagadora maioria dos casos os informantes da imprensa não são os 

moradores do local, porém, a própria opinião dos jornalistas sobre os fatos e as fontes 

que foram produzidas em relação ao crime, como os livros de ocorrências policiais e 

hospitalares e os boletins das delegacias. As fontes institucionais têm uma 

funcionalidade, afinal, são documentos que obrigatoriamente devem ser lavrados pelas 

respectivas instituições para obter o controle de seu funcionamento.  Consequentemente, 

a exemplo dos boletins de ocorrência, podem gerar provas que, porventura, podem ser 

anexados aos processos quando estes são levados aos bancos da justiça. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo principal deste estudo foi recompor o cotidiano vivido e as 

transformações presenciadas no bairro Santo Antônio dos Prazeres entre as décadas de 

sessenta a noventa. De um modo geral, três aspectos nortearam  nossa investigação: a 

história do bairro, a sua evolução com seus problemas estruturais e as opiniões sobre a 

violência, situação que se tornou muito evidente na década de 1990. O que buscamos 

agregar nestes três aspectos que discutimos nesta monografia foi a intrínseca relação 

entre memória e história.  

 O capítulo I preocupou-se em mostrar a historicidade do bairro, o que as pessoas 

conheciam sobre a sua origem, que lembranças traziam de uma época vivida e também 

não vivida. Consideramos que o time de futebol Olaria, criado na década de trinta, 

apesar de ter uma existência breve, serviu como um importante elo de identificação 

entre os moradores, os quais passaram a partilhar algo em comum, criando experiências 

para reivindicações posteriores.  Trazemos neste capítulo a revelação de um documento 

até então inédito, onde os antigos proprietários da fazenda Murici alforriavam 

condicionalmente seus escravos no ano de 1881. Atribuímos ainda a intervenção do 

MOC no Santo Antônio dos Prazeres, no final dos anos sessenta, como condição básica 

para a motivação social da comunidade, o que levou em 1972, à implementação da 

Associação dos Moradores (AMOSAP). Mostramos brevemente que o trabalho inicial 

da AMOSAP, além das iniciativas próprias, destinou-se a buscar soluções, perante os 

poderes públicos, para os problemas que há muito persistiam. 

 O capítulo II discutiu as transformações ocorridas em Feira de Santana e como 

estas refletiram no bairro. O advento da industrialização e a oferta crescente de mão-de-

obra levou ao aumento da população, consequentemente, o inchaço urbano que, por sua 

vez, forçou medidas que ocasionaram a expansão da cidade para as áreas periféricas. O 

Santo Antônio dos Prazeres, apesar de não ser um produto direto desta expansão urbana, 

pois já se fazia presente na cidade, sofreu, porém, com este fenômeno. Nos anos oitenta, 

o bairro recebeu um grande número de moradores que começaram a se instalar nos 

terrenos que antes eram ocupados por propriedades rurais. Concluímos neste capítulo 
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que esta ação foi parte de um processo maior que se passava por toda a cidade de Feira 

de Santana e que as políticas públicas, apesar de reagirem na questão habitacional, não 

acompanharam eficazmente o crescimento urbano, surgindo e agravando os problemas 

relacionados à infraestrutura e ao atendimento básico da população como: saúde, 

educação, trabalho e lazer. Por outro lado, e especificamente para o Santo Antonio dos 

Prazeres, destacamos que diante de determinados problemas, o povo elaborou 

estratégias que ao menos visou reduzir as carências existentes. Neste capítulo, demos 

continuidade a questão de união dos moradores através do entretenimento e dos eventos 

ligados à religiosidade promovidos pela Associação e moradores bairro. 

No terceiro capítulo discutimos a questão da violência. Foi esta temática que 

inicialmente nos levou a elaborar esta pesquisa, porém, ao invés de centralizar o 

problema da violência neste trabalho, tal como propomos no projeto de pesquisa, 

decidimos ampliar o nosso estudo e relacionar os sujeitos com o espaço onde vivem, 

sendo a violência um dos elementos que se insere neste ambiente. Apresentamos nesta 

parte os fatores e a perspectiva dos moradores sobre o crescimento da violência. A 

utilização dos jornais para responder sobre a violência no bairro durante os anos 

noventa atou no sentido de elaborar um quadro que nos ajudasse a sistematizar aquilo 

que os moradores declaravam, todavia, reconhecemos que os jornais não são uma fonte 

acabada que viesse a definir com precisão uma realidade, pois, são muito lacunares e 

generalizantes. Todavia, na falta do acesso a boletins de ocorrências e processos 

criminais, as noticias sobre a criminalidade foram analisadas em seus caracteres 

constitutivos, mostrando os acontecimentos. Apesar dos gráficos elaborados, não 

tivemos interesse de estabelecer estatísticas e padrões, mas, apresentar alguns dados e 

liga-los à realidade enfocada. 

O trabalho deixa algumas brechas que poderão ser desenvolvidas em pesquisas 

mais abrangentes. Diante das limitações de um trabalho monográfico, esforçamos em 

mostrar uma pequena parte de uma secular história que foi vivenciada por alguns e 

apreendida por outros; com este singelo trabalho, esta parte da história passa agora a ser 

escrita, oferecendo possibilidade - é o que esperamos - de torná-la um pouco mais 

compreensiva.    
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Observação: Os depoimentos a seguir e que serviram para a constituição desta pesquisa  

foram concedidos de forma gratuita, livre e espontânea pelos respectivos moradores 

entrevistados. Os mesmos foram devidamente informados do não retorno financeiro e 

estavam cientes das gravações, da finalidade, da utilização e exposição de seus 

depoimentos e nomes na pesquisa.  
 

 

ENTREVISTA COM VERA TORRES E EUSTÁQUIO, 03 DE JULHO DE 2012 

 

 

Givaldo: 

Qual o nome do senhor? 

 

Eustaquio 

Eustaquio Sales de Lima 

 

Givaldo: 

O senhor tem quando anos seu Eustaquio 

 

Eustaquio 

Tenho uns 93, 94 

 

Givaldo: 

Tudo isso? É mesmo? Que bom!!! 

Seu Roxo o senhor nasceu aqui no bairro? O senhor tem 93 anos!? 

 

Eustaquio: 

Eu nasci e vive. 

 

Givaldo: 

Então o senhor viu toda a transformação desse bairro. O senhor tem qual grau de parentesco, o senhor é parente de dona 

Francelina Teixeira?  

 

Eustaquio: 

Parece que sou neto. 

 

Givaldo: 

O senhor é neto? Dona  Francelina era mãe de dona Tereza. 

 

Vera: 

Não Francelina era irmã de seu pai, né pai? 

 

Eustaquio: 

Francelina era a mãe de meu país. 

 

Vera:  

Era a mãe do pai dele. 

 

Givaldo: 

Então era avó. 

 

Vera: 

É  

 

Givaldo: 

O senhor fez parte da associação de moradores aqui do bairro? 

 

Eustaquio: 

Todo e sempre 
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Givaldo: 

O senhor se lembra quando foi que fundaram a associação? 

 

Eustaquio: 

Não! Aí eu não tenho lembrança não ( DIFÍCIL DE COMPREENDER) a construir a sociedade ali tudo foi distoca da gente.( 

DIFÍCIL DE COMPREENDER) 

 

Givaldo: 

Nesse tempo que o senhor mora aqui no bairro o senhor viu alguma transformação em termo de violência no bairro? 

 

Eustaquio: 

Nunca teve!  Agora é que tá tendo essa discaração aí. Aqui agente ficava o dia todo, farrava em tudo quando é canto aqui, nunca 

teve nem discussão quanto mais briga nenhum. Morte veio ter de uns dias pra cá. 

  

Givaldo: 

E o senhor já foi vitima de alguma violência aqui no bairro? 

 

Eustaquio: 

De violência eu já fui muito, já me roubaram um bucado de vez aí. 

 

Givaldo: 

Roubaram seu estabelecimento? 

 

Eustaquio: 

Roubaram um bucado de vez. 

 

Givaldo: 

E o senhor conhece mais alguém, assim, que já foi vitima de violência aqui? Parente ou amigo? 

 

Eustaquio: 

Não, não lembro assim, lembrar quem é nome assim. 

 

Givaldo: 

Quais as manifestações, assim, culturais além da precisão,  que tinha aqui tinha o que mais aqui? Manifestação festa?! 

 

Vera: 

Festa de Santo Antonio, né pai?! Tinha o leilão, o dia 12 era a noite dos Oleiros. Fala um pouco do Oleiros pai. 

 

Givaldo: 

A noite do zuleiro?! 

 

 Vera: 

Fale mais daquele negocio que o senhor me conta do...do... começou  dizer que o senhor pegava pedra pra...pra.. comé o  nome? Pra 

construir a associação, que chamava sede. 

 

Eustaquio: 

Que chamava sede, é! Sede dos lavradores. 

 

Vera: 

Isso!! É aí na associação 

 

Eustaquio: 

Eu morava ali, e agente construiu alí..... trabalhamos ali. No bairro Santo Antonio era tudo mandado por Manoel, meu pai. Então foi 

indo, foi indo ele fracassou e ficamos enfrentando a luta por aqui. Ali  Santo Antonio foi adoado pela mãe de meu pai. 

 

Vera: 

É! Francelina. 

  

Eustaquio: 

É Francelina!! foi quem deu o terreno ali pra construir  

 

Vera: (induzindo a fala de Eustaquio) 

E sim, que vocês construiu a associação de mutirão. 

 

Eustaquio: 
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Sim! de mutirão carregamos pedra de tudo quanto era lugar. 

 

Givaldo: 

Em que anos foi? 

 

Vera: 

Oh, eu acho que era em 1938, pela idade que  pai tem e ele falou que... o que.... que era um grupo de jovens que se juntaram e 

fizeram um time esse time chamava Laria, por que? Por que aqui só tinha oleiro, a profissão daqui era lavrador e oleiro. Então 

quando – pai mesmo acordava quatro horas da manhã e ia fazer o barro, quando ele deixava o barro descansando ele vinha pra 

trabalha na roça pra plantar fumo, feijão, mandioca; Entedeu? – E..E.. depois tornava volta pra fazer a telha. E...E... eles o grupos foi 

crescendo aí eles fizeram outro time, aí tinha o time olaria e o time mangueira.  

Esse negoço tudo tem que ser gravado que é pra  fazer história. Eu quero falar com Liu.... (RUIDOS QUE ATRAPALHAM O 

ENTEDIMENTO) 

 

Givaldo: 

Seria bom que a senhora tivesse foto da........ 

 

Vera:  

Eles têm uma foto do time olaria, mas não tem do mangueira.  

 

Givaldo: 

E a senhora tem foto do bairro daquela época? Algumas fotos assim.... 

 

Vera: 

Tem! Agora...por que quem documentou muita coisa foi o MOC, que documentou muita coisa, mas documentou a partir 1967. 

Tinha todo documentado do Santo Antonio lá no MOC, mas vai mudando de direção os diretores não vão dando mais aquele 

devido....... 

 

Gilvaldo: 

Atenção!!! 

 

Vera: 

Isso!!! Para os bairros.  

Por que quando era Albertino, Albertino fez questão de ter documentada toda comunidade, de Santo Antonio dos Prazeres, de 

Matinha, de tudo quanto era lugar. É tanto que não é todo mundo que sabe que a associação chamava Sede dos Lavradores.   

Veio chamar MOSAP, com tinta papel e tudo foi em 1971, que veio chamar MOSAP. Por que já chamou associação dos moradores 

do Santo Antonio dos Prazeres, mas antes era a sede dos lavradores. 

 

Eustaquio: 

Antigamente gente da rua, o povo (NÃO DÁ P COMPREENDER) Campelo, Alto do Conde (NÃO DÁ PARA COMPREENDER) 

Antonio Macedo tinha outra noite, era as treze noite tudo (NÃO DÁ PARA COMPREENDER) agente fazia fogueira, fazia tudo. 

 

Vera: 

E no dia  12 que era, por que o trezenario de Santo Antonio é do de primeiro ao dia treze, no dia doze era o....o... como é o nome? O 

dia doze era a noite dos oleiros que era noite forte pra tocar foguete, bastante foguete, fazer leilão, uma coisinha destamanho , um 

cacho de laranja, um desafiava o outro tirava um cacho de laranja por um dinheirão. Você  alcançou né? 

E aí tinha aquele....aquele... comé o nome? Aquela sensibilidade, aquele gosto. Todo mundo já guardava o dinheiro pra naquele dia 

um queimar o outro, aí tinha o oleira seu Lourenço, seu Marco, pai, Altino, éé.. o Zeca Martins. E aí vinha tudo um pra desafiar o 

outro pra vê, por exemplo, uma galinha saia por um valor imenso, tudo!  aí ficava um desafiando o outro, aí ia pegar, ia entregar 

aquele oleiro fazia aquele coisa...   

(RUIDOS QUE ATRAPALHAM O ENTEDIMENTO) ( RISOS INTENSO QUE ATRAPALHAM O ENTEDIMENTO) 

Ave Maria!!!  Aí quando seu Roque chegou pra aqui aí seu Roque, além de ajudar a gente, fazia as festas, por que qual era a festa? 

Era  a festa era a festa de Santo Antonio, uma canjicada no mês de setembro, tinha uma canjicada de derrubar;  trazia aquele pessoal 

pra tocar e tudo, e no São João quem mandava era seu Roque. 

 

Givaldo: 

Era aqui mesmo na praça?  

 

Vera: 

Era na praça! Em frente a igreja. 

E tinha assim oh!! Uma batucada quem  mandava nessa batucada era Tonhe de Siurinha. Aí Tonhe de Siurinha, ia tomar conta dos 

cabra fazer os batuques, né? e tinha uma turma que eu não sei como era o nome que fazia........ ói dona Siurinha também fazia 

quadrilha, agora tinha uma mulher que tomava conta da quadrilha e eu não lembro o nome dessa mulher que tomava conta dessa 

quadrilha, que é assim responsável, que ela que olha a roupa. Quem ia pra rua comprar........... eu não sei ........... eu não 

lembro.......... eu não lembro se era.....se era.......Alexandrina, eu sei que o pessoal confeccionava roupa fazia aquele roupa bem linda 

de quadrilha, ensaiava os passos. Quem ensaiava os passos de quadrilha era seu Roque. E..E e aí todo dia de sábado ensaiava e 
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aqueles grupos.... tinhas os casais, tinha que ser os casais com as roupas todas iguais as sandálias iguais também, a aí a batucada ia 

passando de casa em casa e quando e quando era na véspera de São João agente dançava quadrilha no meio da praça.  

 

Eustaquio: (TENTA FALAR MAIS A VOZ É MUITO BAIXA, NÃO É POSSIVEL COMPRRENDER) 

 

VERA: 

Isso!!! E aí dançava assim no meio da praça a quadrilha bem aminada – seu Roque –primeiro quem saia tocando e dançando na 

quadrilha era seu Roque depois chamando os nomes dos passos e aí as pessoas iam dançando. E depois também, antes disso fazia 

uma vaquinha e comprava m bode, matava esse bode que era pra no dia santo – agente dançava na véspera do dia santo – todo 

mundo ir comer esse bode – Buchada– lá em tia Teté, em tio Beto, aqui, aonde fosse determinado.             

  

Givaldo:3 

Como é o nome de dona Teté?  

VERA: 

Tereza Sales Cerqueira!? Tereza Sales Cerqueira de Lima, eu acho que é assim. 

  

Givaldo: 

No caso ela era cunhada de seu dele? 

 

Vera: 

De pai! É..É!! 

 

(BARULHOS E LONGA PAUSA) 

 

Vera: 

E era assim um ano era lá em tia Teté outro ano era lá em tio Beto, pra comer esse..... esse.... 

 

Givaldo: (FALA ALGO MUITO BAIXO NÃO DÁ PARA COMPREENDER) 

 

Vera: 

 Esse aí, é!! E outro ano era aqui, e depois foi que começou a fazer lá no...no...é... na associação. Por que associação  Seu João 

Pequeno – por que assim oh – quando o nome era sede passou um tempo que o grupo acabou a aí agente que   começou– por isso 

que eu sei as coisas– por que agente que começou a..a.. 

 

Givaldo: 

No casso vocês que resgataram a tradição? 

 

Vera: 

A tradição!! Resgatou a tradição juntamente com o MOC, fomos lá em seu João Pequeno dissemos a seu João Pequeno que agente 

queria a sede, aí seu João Pequeno disse que não podia dar que a tinha vendido, aí agente disse a ele que não queria saber, que a sede 

era do povo e que tinha que voltar pra o povo. E aí agente – Albertino com o MOC– botou um advogado e aí tomou a Associação, e 

agente pensou como era o nome e aí botou AMOSAP!? – Associação de Moradores de Santo Antonio dos Prazeres.    

 

Givaldo: 

Seu João Pequeno não era responsável pela igreja!? 

 

Vera: 

Pela igreja!! Ele era responsável pela igreja!! Por que de primeiro quem era o um morador velho, que era presidente. Depois que 

passou a igreja e o presidente sempre é um padre, mas antigamente era..... 

 

Givaldo:   

A senhora sabe até que ano foi isso? 

 

Vera: 

Eu acho que até...até... o...o...é...é.. 1990 era assim, as pessoas tomavam conta. É pai já foi presidente, tio Beto já foi presidente – 

quer dizer da igreja, da igreja– pai já foi, tio Beto já foi, seu João Pequeno ficou muito tempo inteiro sendo e...e Dingo também já 

foi presidente da igreja. Por que geralmente eles gostavam que fossem homens, por que geralmente os homens... sempre teve assim 

mais.... comé que diz....  o pessoal dava muito mais valor ao homem ser presidente.... os home mais antigo... mas antigo. 

 

(BARULHOS LONGOS E DIALOGOS BAIXO NÃO DÁ PARA COMPREENDER) 

 

Givaldo: 

E sobre a questão da violência no bairro, você se lembra quando foi que houve essa transformação que começou essa 

criminalidade?   

 

(BARULHOS LONGOS E DIALOGOS BAIXO NÃO DÁ PARA COMPREENDER) 
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Vera: 

Oh, essa violência começou, eu acho que foi em...em.. em 1990, também. Por que começou  – olhe..olhe – Ô pai o senhor lembro 

ensina lá? Foi...foi no governo de Colbert... foi no governo de Colbert.. que... que... que botou essa...essa... comé que chama? a 

secretaria de habitação, e aí ele bontou quem  – inclusive  quem era da secretaria era Albertino que fez o Planolar – mas aqui a 

violência não veio não foi através do Planolar, aqui a violência veio através da....das revendedoras – por que aqui tudo era fazenda, 

gente. Aqui era três fazendas, e aí começaram a vender a para fazer lotes; a de Alfredo, o de Juca Campelo,  o de seu Sata – Aí  o 

que é que acontece? Essa parte daqui eles venderam barato, então quem veio comprar foi o pessoas de baixa renda e de baixo nível 

de escolaridade, e que, inclusive, nossos governantes não se preocupava muito com a educação. Então quanto mais o povo pobre – o 

povo botou na cabeça que pobreza era sujeira e ficaria ao léo, tava excluído – então começou a vir a violência, começou que as 

pessoas que vieram habitar pegava aqueles lugares mais... mais pobre, aquele lugar assim mais molhado, aquele mais isso, mais 

aquilo e começaram a morar, começou assim a fazer aqueles casebresinho, né!?           

 

Givaldo: 

E começou também a degradar também os mananciais? 

 

Vera: 

Exatamente!! Acabaram com os mananciais daqui!! Não tem mais!! Sedá uma chuva realmente por onde essa água vai sair!? Não 

tem nem como a água sair mais.  

 

Givaldo: 

Então foi através da especulação imobiliária?  

 

Vera: 

Especulação imobiliária!! Vem o desenvolvimento, que o desenvolvimento – em parte – sessenta por cento dele só vem pra acabar 

com tudo, né? O povo começa a ter as coisas, começa logo pela televisão; começa vê as coisas na televisão acha que o que sai na 

televisão os filhos tem que ter.  

Uma coisa que eu achei que acabou com tudo foi aquele programa de XUXA que botou  muito na cabeças das crianças que era pra 

ter yogut no café da manhã; era com uva, maçã; – não sei que, não sei que – coisa que o povo não tinha, né!? e juntou esse 

movimento daí surgiu o que!? Droga  que nunca vai acaba! É quem vai acabar com o mundo... o mundo vai ser acabado pelas 

drogas e pronto. Não tem mais quem sustente isso, não tem policia! não tem o governo! Não tem má governo, não tem nada. Por 

que de primeiro o povo dizia quem usava esse negoço era quem era excluído, e depois começou.... quem foi que começou a usar? O 

pessoal de alta, né? os filhos de papai.       

 

Givaldo: 

Dona Vera! Eu gostaria que a senhora falasse um pouco a MOSAP, já que a senhora é diretora resgatou a memória e as 

tradições culturais. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a MOSAP. 

 

Vera: 

Bom!!!A MOSAP... o..o.. a MOSAP ela  tem as finalidades. Qual a finalidade dela? Tá junto do povo, manter a tradição, né!? não 

deixar a tradição do bairro morrer e juntar o povo para as reivindicações necessárias. Então, primeiro veio luz, água, calçamento, 

policiamento, telecomunicações; tudo através dos pedidos feitos pela MOSAP. E...é..é... quando a gente conquistou – nesse período 

aí, que agente conquistou isso, que foi de 1977 até 2005 por aí – tinha como reivindicar e o pessoal acreditava no trabalho, depois 

veio um apussão de pessoas botando na cabeça do povo que a associação – O que é que a associação tá fazendo? O que a associação 

tá fazendo? – e nós todos aqui fomos educados na associação. 

 

Givaldo: 

A primeira escola foi na associação? 

 

Vera: 

A primeira escola foi na associação de moradores, pra depois vir a escola municipal e depois a escola estadual. E teve um grupo – 

por  que eu não entendo, apesar da gente, assim lê, vê as coisas – mas acontece que agente não entendo como é que esse grupo 

pequeno consegue botar na cabeça das gerações que a associação não presta, que a associação não faz nada, que a igreja não faz 

nada e que reza, reza e não tem nada, e que a associação só faz  uma coisa. Por que o que a associação e igreja? somos nós reunidos, 

né? Se agente não se reunir......    

 

Givaldo: 

Me fale aí dessa transição da educação feita pela MOSAP e depois pelo poder público. Qual que veio primeiro?  

 

Vera: 

Foi a MOSAP. 

 

Givaldo: 

Depois  a escolas, qual escola a municipal ou a estadual? 

 

Vera:  
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É a escola municipal, né? 

 

Givaldo: 

A senhora se lembra  da primeira escola? 

 

Vera: 

A primeira escola foi a escola que eu me alfabetizei  

 

Givaldo: 

Qual o nome da primeira escola? 

 

Vera: 

O nome era Sede. 

 

Givaldo: 

E era administrada pelo poder publico municipal? 

 

Vera: 

Não era administrada!! O poder público municipal mandava um professora. 

 

Eustaquio:  

A escola foi antes da sede!! Foi antes da sede!!  

(BARULHOS LONGOS E DIALOGOS ALTOS E SIMULTANEOS. NÃO DÁ PARA COMPREENDER) 

 

Eustaquio:  

Aquela casa ali foi para a escola, ali. Foi uma filha de Oscar Leite, depois uma filha de João Pequeno, que ensinou aí. Em primeiro 

lugar foi a filha de Oscar Leite, depois a de João Pequeno. Mas não lembro a data. 

 

Vera: 

E depois a professora Maria Emilia, que foi com a professora Maria Emilia que eu me alfabetizei. E aí só tinha assim uma sala no 

fundo e aquele salão grande na frente. O salão grande ensinava grande ensinava até a quarta serie e do fundo alfabetizava. 

 

Givaldo: 

E no caso, o Colégio Duvalina Carneiro, surgiu em que época? A senhora se lembra!?   

 

Vera: 

Meu irmão! O Colégio Duvalina Carneiro! Eu não sei a data assim não, que eu já não estudei mais lá, quem estudou lá foi Joilson 

que é  mais ou menos de.....a.a.... 

 

Givaldo:  

Eu me lembro  que na década de setenta no finalzinho, setenta e seis, setenta e sete; eu estudei lá. 

 

Vera: 

Pois é 

 

Givaldo: 

Era grupo escolar Duvalina Carneiro, ali em baixo perto do bar, vizinho ao bar de seu Roxo. Aí depois em setenta e cinco, 

mil novecentos e oitenta e cinco, ela foi transferida pra li pra propriedade de seu Quintino. 

 

Vera: 

É!! Exatamente, exatamente! 

 

Givaldo: 

Ô dona Vera e a relação dessa MOSAP com o poder público tem algum vereador que representava o bairro através da 

associação? 

 

Vera: 

Olha, tinha– devido o MOC ter feito esse...esse... trabalho é...é.. agente foi educado a não ficar entrelaçado com poderes públicos 

pra agente não se inibir na hora que precisar de ir reivindicar. Por que agente achava que agente era mais livre se não ficasse assim, 

botasse um vereador representante, mas depois que passou pra Demésio, Demésio sempre se coligou assim com alguns vereadores, 

inclusive até ele também..... 

 

Givaldo:  

Demésio era morador do bairro? 

 

Vera: 
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É!! Já morreu!! Mas ele foi nascido aí  depois que ele foi lá pra Concórdia . Mas ele se coligava muito, ele tinha assim muita.... 

ficava sempre coligado com um vareador, que eu me lembro. Por fim foi aquele... aquele povo dos Falcões   que ele fez coligação, 

mas agente nunca se preocupou assim –  agora... 

 

(FALA INALDIVEL) 

 

Vera: 

Isso, isso! Quando Ildes Ferreira foi vereador, Ildes Ferreira sempre botava a verba de subvenção, sempre.... 

 

Givaldo: 

Ele também fez parte da Planolar. 

 

Vera: 

Sim! Também, também fez parte do Planolar, que foi no tempo que Colbert Martins dava muito valor, também, ao trabalho do 

MOC, ao trabalho comunitário. Por que senão o trabalho comunitário morria e foi o negoço que nasceu pra não morrer foi o trabalho 

comunitário, por que sem comunidade sem representação de comunidade nada serve, né?  É tanto que agora mermo nesse governo 

de Lula eles estão resgatando as unidades. 

 

Givaldo: 

Atualmente qual ligação que a senhora tem com a MOSAP?   

 

Vera 

Eu sou secretaria da MOSAP, atualmente. ÉÉ.... temos um grupo que esse grupo é quem – caindo e levantando –  sustenta a 

MOSAP, pra...pra... ter esse núcleo   que é a MOSAP. E agora a – por que a  MOSAP através do MOC  e da LBA começou esse (A 

FALA DE OUTRA PESSOAL ATRAPALHOU O ENTENDIMENTO) né? e a principio era uma escola só pra passar o dia inteiro 

pra aquelas mães.... tipo uma creche... 

 

Givaldo: 

Escola de tempo integral. 

 

Vera: 

 De tempo integral!! Aí depois que é... que é.. que Demésio pegou a direção aí Demésio botou de alfabetização até a quinta série, e 

que tá até hoje. 

 

Givaldo:     

A senhora se lembra qual foi a época? 

 

Vera: 

Não lembro, não! Por que eu sou péssima assim em data. Mas tem oitenta... oitenta... 

 

Givaldo: 

Na década de oitenta!? 

 

Vera: 

É na década de oitenta. É.... e até hoje é uma escola de qualidade, e todos os alunos que saem daí da quarta série que vai fazer a 

quinta em outros lugares a direção da escola faz questão...... 

 

Givaldo:  

Mas no momento atual o TOPA faz é..é.. 

 

Vera: 

 À noite! Tem o TOPA, é! Tem o TOPA  e também estamos trabalhando com a escolinha de capoeira. A escola de capoeira, ééé... 

escola de capoeira.... começou aí o futebol, mas o futebol não achou que tomasse conta os poderes públicos diz que vai mandar essa 

verba e essa  verba nunca chega, e não tem como ficar assim cobrando desse pessoal, né? E..e dos pais, e aí geralmente quando 

começa a escolinha não vai a frente, mas a escola de capoeira tem, ás vezes com cursos, mas os cursos que tem é promovido por 

nossa secretaria que ééé... – assim fortalecimento do trabalho comunitário, né? e esse fortalecimento é muito bom, mas ás vezes 

quando tem a é didia e não tem assim outros integrantes pra ir geralmente que vão são mesmas pessoas por que isso dispões de 

tempo, e a pessoa que trabalha o patrão não vai deixar dois três meses faltando, dois dias três dias da semana. 

 

Givaldo:  

A associação também já fez um curso pré-vestibular!? 

 

Vera: 

Teve!! Teve curso pré-vestibular, né? A associação também tava trabalhando com a terceira idade, mas também não deu pra ficar lá, 

devido a isso a terceira idade tá na sacristia da igreja. E o governo estadual, através da secretaria da CONDÉ, prometeu – deu um 

encaminhamento grande aí pra ampliar pra agente deixar acontecer os cursos essas coisas todas, mas acontece que parou. 
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 Givaldo:  

Ficou só na promessa. 

 

Vera: 

Ficou só na promessa!! Ainda veio fez a planta baixa, né!? pra depois vê os cursos que ia colocar as.... comé o nome? As bases pra 

bater um andar, pra as partes de cima ficar pra esses tipos de atividades; e depois sumiu. Fez uma coisa muito boa que disse que era 

pra agente assinar e eles que se comprometiam com tudo, por exemplo, eles que iam se comprometer com a....a... essa que constrói, 

comé o nome? A construtora pra...pra..vir fazer esse andar da tudo pronto, que só ia assinar o papel depois de pronto. E depois 

sumiu. E agora que vai passar  três meses que não vai fazer mais nada mesmo. 

 

Givaldo: 

Me fale agora dona Vera sobre a televisão comunitária que foi passando aí? 

 

Vera: 

Que maravilha!! Era no tempo que agente era feliz e não sabia (RISOS). O povo botava a televisão lá em frente a MOSAP,  que a 

MOSAP  era.... 

 

Givaldo: 

Era em setenta e nove!? 

 

Vera: 

A MOSAP era responsável.... Carlinhos disse que até hoje.... ACC...até hoje tem a costela quebrada de tanto pegar essa televisão pra 

guardar, umas seis horas botava a televisão pro povo assistir quando dava dez horas pegava a televisão e botava levava pro (RISOS), 

que coisa boa que agonia, né? e todo mundo assistindo, e os moradores levava era...... 

 

Eutarquio: 

Vinha pessoa de longe pra assistir. 

 

Vera: 

De longe pra assistir! Botava a esteira todo mundo sentado assistindo a televisão   

 

Givaldo: 

Fale um pouco aí  como era o funcionamento de água aqui no bairro? 

 

Vera: 

O chafariz!! né? foi feito o  chafariz através de uma  reivindicação nossa. 

 

Givaldo: 

A senhora lembra a época?    

 

Vera: 

Não lembro!! 

 

Eutarquio: 

Quem primeiro fez a força pra vir o chafariz foi Pedro Sales 

 

Vera: 

É isso!! 

 

Givaldo: (PERGUNTA ALGO INALDIVEL) 

 

Vera: 

Não!!! Pedro Sales era família da gente. 

 

Eutarquio: 

Primo carnal. 

 

Vera: 

É primo carnal!! Pedro Sales era doido por essa....essa 

 

Eutarquio: 

Comunidade!!! 

 

Givaldo: 

Mas antes desse chafariz vocês pegava água onde? 
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Vera: 

Na lagoa!! Na lagoa grande.......na casa de uma moça....  

 

(DIALOGOS ALTOS E SIMULTANEOS, NÃO DÁ PARA COMPREENDER) 

 

Eutarquio: 

Quando chovia tinha um buraco agente enchia tudo, quando ( FALA ATRAPALHADA NÃO DÁ PARA COMPREENDER) todo 

mundo panhava  água ali, e quando saia dali lá...lá onde mora onde (CC-?) mora, mesmo defronte onde(CC-?) tinha o cumérço, 

quando era assim na frente. 

   

Vera: 

 Que é... que é.... a lagoa grande. A fonte de Virgilio, é!!! 

 

Givaldo:  

E sobre transporte? 

 

Vera: 

Também foi uma reivindicação! Não tinha transporte público. 

 

Givaldo: 

A senhora se lembra a época? 

 

Vera: 

Não tinha transporte, mas foi assim... foi em setenta, foi em setenta que veio o transporte, que eu lembro que eu comecei a trabalhar 

em setenta e cinco, e antes eu...eu... terminei o nível médio éé... em setenta e três e agente ia a pé e voltava a pé ou então quando 

começou o ônibus vinha.... 

 

Givaldo:  

A senhora estudava aonde?    

 

 

Vera: 

No Gastão Guimarães.  

ÉÉ... vinha o ônibus até dona Amanda ali no Caseb, dali agente vinha a pé. Pra gente pegar o ônibus e descer ali agente vinha logo a 

pé (Risos).   

 

 

Givaldo: 

E sobre a energia elétrica? 

 

Vera:  

A energia elétrica veio até o Santo Antonio. 

 

Givaldo: 

Foi na década de setenta?  

 

Vera:  

Também foi... foi!! 

 

Givaldo: 

Tudo foi através da MOSAP? 

 

Vera: 

Da MOSAP!! Tudo foi através da MOSAP. Por que é..é.... agente era incentivado a...a... agente sentava via os problemas, dava 

prioridades; que é agora que agente vai  da prioridade?   

 

 Givaldo: 

Vocês tinha o espírito de comunidade, né? 

 

Vera: 

É! Exatamente!! 

 

Givaldo: 

 Por também se tratar de um lugar onde era mais famílias, né!? 
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Vera: 

Isso!!A família! É!! 

 

Givaldo: 

Sim, e hoje a senhora sente o que com esse crescimento do bairro, sobre questão de segurança, A senhora se  sente segurança aqui 

no bairro? 

 

Vera: 

Não!Não! Não me sinto não! Até quinta-feira eu fui lá na casa de Vado agente sentou pra acender – Valdo tava com o fogo acesso – 

agente sentou ficou assando milho, trouxeram um pedaço de carne agente tava assando – ali naquelas casas, naquelas quitinete que 

tem ali –  agente viu tocando duas bomba, quer dizer agente pensou que era bomba, agente saiu né bomba é tiro!! Quando agente 

veio deram mais três tiro. Um assalto!! Disse que o policial Oliva – não sei quem é – disse que ia passando ali veio o dois sarado na 

moto deu dois tiro nele.ÉÉ... mas ninguém sabe ninguém sabe como foi que esse tiro não pegou, depois disse que ele deu mais três 

nos home e não pegou também!! E ficou parecendo uma história de fada (risos).  

Eu sei que correram tudo, disseram que o tiro que Oliva deu disse que pegou nos cabra, aí o povo foi até lá na..na... a... comé o 

nome? Na Getulio Vargas disse que tinha duas pessoas atirarada! Disse que tinha essas duas pessoas, disse que quando chegou lá 

não foi!! E por isso mesmo ficou! 

 

Givaldo:  

E achou a moto? 

 

Vera: 

Quem sabe!? pelo amor de Deus! Abafaram o caso.  

 

Givaldo:  

Ô dona Vera e depois que esses moradores chegaram aqui, através desse Planolar, através de loteamentos novos, qual a 

relação que essas pessoas tinham ou tem com os senhores que mora mais tempo aqui? 

 

Vera: 

Meu irmão! Olhe, quem procura a MOSAP, quem bota o filho pra estudar na MOSAP, agente ainda tem reuniões – e aí agente pode 

– tem  até tá uns contatos, mas que não procura agente não entra em contato nenhum!! Nenhum mesmo!! Tem assim, por exemplo, 

quem é católico vem aqui na igreja, vai naquela igreja, vai naquela outro; aí agente também, ás vezes, participa aí tem contato, mas 

agora tá sendo evangélico, e os evangélicos não vão na igreja católica, agente  católico também não pode ficar indo na igreja 

evangélica, por que quem tem que quebrar esse tabu são os evangélicos e não os católicos, né? que eles tem esse egoísmo, acham 

que não pode entrar na igreja católica de jeito nenhum e isso não é um tabu!!    

 

Givaldo: 

Isso que a senhora falou na questão da religião; a senhora falou que aqui tem evangélicos, católicos e quanto às pessoas que 

fazem manifestação culturais  religiosas de matiz africana, qual a relação que esse pessoal tem com a igreja católica?  

 

Vera: 

Eu acho que a igreja católica abraça muita coisa, o candomblé, os candomblezeiros participa da igreja católica, os espíritas 

participam da igreja católica e uma coisa puxa outro, que...essa coisa  que é tudo nascida, é....é... é afro, é...é! aí a coisa é essa. 

 

Givaldo:   

Por que Santo Antonio é ligado com o pessoal de.... 

 

Vera: 

Santo Antonio, Senhor do Bonfim! Santo Antonio, Senhor do Bonfim, Nossa Senhora! 

 

Givaldo:   

E tem a vê com a história do bairro também.... 

 

Vera: 

E tem tudo a vê! tudo a vê! É tanto que agora meu filho tá sendo o evangélico – esse que entrou aqui –  ele quer botar em minha 

cabeça pra eu ir pro evangélico. Eu digo, eu já sou evangelista! Já nasce no sangue oh! Evangélica.  

Por que evangelismo é a pessoa não ter discriminação não desejar mal ao zoto, não fazer o mal ao zoto, honrar seu pai e sua mãe! 

Pra quê eu quero ir pra igreja de crente!? Fazer que banana lá! Tomo minha cachaça na hora que eu quiser, dançar a hora que eu 

quiser, ir pra micareta, ir pra onde eu quiser!  

Esse negócio de ficar sendo evangélico com o coração sujo não adianta, eu não vejo nenhum evangélico com coração limpo! 

Assim na hora de prega faz uma coisa, mas na hora de agir faz outra. Pra que? Eu fico no meu catolicismo que é onde eu nasci eu 

morro e pronto!       

 

Givaldo: 

Dona Vera eu agradeço pela colaboração o senhor também seu Roxo, foi muito importante pra que agente possa consolidar 

essa história do bairro, que não tão  muito bem escrita, mas eu como historiador–formando em história  agora – eu vou 
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tentar pelo menos de maneira superficial – que agente não conhece tudo ainda – eu possa colocar no papel sobre a história 

desse bairro tão maravilhoso e tão interessante do qual eu faço parte e também tenho esse desejo de consolidar essa história 

do senso de pertencimento como os senhores, também, aqui tem. E vê cada dia mais esse bairro melhorar, e que as pessoas lá 

fora também entendam sobre a história do bairro. 

Por que infelizmente, o poder público deixa o povo a desejar, agente falava agora a pouco sobre a questão da segurança no 

bairro e o social e o econômico. Que agente possa a partir disso aí mostrar a história a Feira ao mundo e a quem quiser ler 

que o bairro tem uma história. 

 

Vera: 

Com certeza!! Olhe, eu vou esperar esse livro! Por que já vários historiadores e varias pessoas que estudam história de lá UEFS, Eu 

também to cobrando isso. Eu to cobrando isso!! E daqui do...e daqui da... FTC. 

A FTC levou tia Teté pra lá fotografou, mas se fez o livro não apresentou. E eu quero esse livro de... de..ô!! fotografaram tudo isso 

aí, pegaram as fotos velhas, pegaram as fotos... fizeram as fotos atual, participaram do trezenario pra...pra... pra fazer isso. 

A filha... a neta de tio  Beto fez um face, agora não sei pra entrar nesse face como é, mas e... é fez e tá botando toda a história no 

face, viu?  

Eu posso vê como é pra dizer a vocês          

 

Givaldo: 

O nome dela como é? 

 

Vera: 

Ediléia! É neta  

 

Givaldo: 

Ediléia de que? 

 

Vera: 

O nome dela é Ediléia Lima Araujo. 

Inclusive fez o hino pra Santo Antonio. Vou lhe dá tudo nesse instante.   

 

Givaldo: 

Eu tenho ali, a menina me deu. 

 

Vera: 

Hum! que bom!Foi Ediléia que fez. 

 

Givaldo:  

Tem que vê se no face tá no nome dela ou no nome do bairro, se tiver no nome do bairro agente acha também no nome do 

bairro, fica mais fácil.  

 

 

ENTREVISTA COM SEVERINA MARIA DA SILVA, 02 DE JULHO DE 2012 

 

Givaldo: 

Como é o nome da senhora todo? 

 

Dona Severina: 

Severina Maria da Silva 

 

Givaldo: 

A senhora tem quantos anos? 

 
Dona Severina: 

 Tenho setenta e três. 

 

Givaldo: 

Aqui é Rua Belém?! Belém não... 

 

Severina: 

Bonfim! 

 

Givaldo: 

Dona Severina gostaria que a senhora falasse um pouco da sua chegada aqui no bairro, em que ano foi. 

 

Severina: 

Vinte dois dos onze de oitenta e seis. 
 

Givaldo: 

Esse terreno aqui foi doação da prefeitura ou.. 
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Severina: 

Não foi ninguém.  
Foi meu (?) seu Felipe ali. 

Eu disse assim: seu Felipe meu marido disse se posso fazer um barraco ali em cima do  canal – um barraquinho de madeira e...é... 

esqueci nome – ele veio aqui comigo e disse: daqui desse canal daqui a cinco metro e de lá da rua (?) quinze metro que é o rabisco 
da imobiliária aí. 

E o resto com construído. 

 

Givaldo: 

Então foi uma ocupação, a senhora ocupou o lugar. 

 
Severina: 

Foi! 

E aí comecei chama os vizinhos – que agente morava de, inicio, de aluguel – e aí começou vinda aí até quando a prefeitura mandou 
passar a maquina ali (?), aí eu ele assim ô: Pode construir, pode prantá alguma coisa, pode ficar a vontade aí, durante noventa dias. 

Ninguém vem lhe mexer pode ficar tranquila demais.    

 

Givaldo: 

Então daqui até o bairro Juru, alguns casos foram invadidos os terrenos? 

 

Severina 

É!  

Por que esse pedaço aqui era uma área verde. 
 

Givaldo: 

Antigamente aqui tinha lagoas, né!?  

 

Severina: 

Era! 
Aqui os oleiros tirava barro pra olaria, aqui era cheio de buraco. Aí passou esse canal aí taparam tudo. 

Fizeram esse rabisco aí, eles disseram que a área era verde e que agente podia fica aí tranquilo que ninguém ia mexer com a gente. 

Graças a Deus até hoje! Aqui quem tá mexendo comigo é você, né? 
 

Givaldo: 

(RISOS) 

E esse seu Felipe qual era a ligação dele com a prefeitura? Tinha alguma ligação? 

 

Severina: 
Ele era mestre de obra, trabalhou aqui nesse canal aí. 

Ele tava com o mapa da obra aí. 
 

Givaldo: 

Esse canal foi feito pelo governo do estado?! 

 

Severina: 

Deve ter sido. Eu não sei! 
Deve ter sido, né? 

 

Givaldo: 

A senhora se lembra o ano que foi feito o canal? 

 

Severina: 
Não! Mas deve ser – que eu cheguei aqui vinte dois dos onze de oitenta e seis, né? e o canal já tava pronto. 

 

Givaldo: 

A senhora se lembra quando foi que distribuiu esse terreno com o pessoal do Planolar? 

 

Severina: 
Planolar!? Foi quando Sergio Carneiro se candidatou.  

 

Givaldo: 

E na verdade ele só foi candidato não foi eleito não. 

 

Severina: 

Ele perdeu e Colbert ganhou. 

 

Givaldo: 

A senhora não lembra o ano exata? 

 

Severina: 
Não! 

 

Givaldo: 

Desde quando a senhora chegou aqui o que a senhora tem a falar sobre a questão da segurança público, aqui no local? 
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Severina: 

Segurança aqui nada! É aquilo lá.  

Que ninguém vê segurança aqui. 
Qual a segurança que agente tem aqui? 

 

Givaldo: 

A senhora já viu, assim, muita violência? 

 

Severina: 
Já! Já vi violência aí, briga e morte tudo aí, né? 

 

Givaldo: 

A senhora conhece algum parente seu que foi vitima de violência? 

 

Severina: 
Não! 

 

Givaldo: 

A senhora conhece alguma pessoal que já foi vitima da violência? 

 

 Severina: 
Já! 

 

Givaldo: 

A senhora já viu muitas pessoas aqui sendo vitimas de violência? 

 

Severina: 
Agente não vê aqui – não violência assim de muita coisa, né? – mas geralmente roubo tem. Aqui agente não pode deixar uma 

bicicleta do lado de fora, não pode deixar uma coisa que o pessoal vai roubar (inaudível). Agora  aqui melhorou bastante. 

 

Givaldo: 

A senhora acho que hoje qual índice de criminalidade? Qual o tipo de crime que rola aqui, além desses arrombamentos?   

 

Severina: 

Só mermo as morte que mataram aí de tiro, uns três. 

 

Givaldo: 

Esse envolvimento, a senhora acha que é envolvimento com que? 

 
Severina: 

Com drogas! 
 

Givaldo: 

A senhora acho que a droga tem sido o maior fator– o principal fator– da violência. 

 

Severina: 

Da violência! É. 
 

Givaldo: 

Apesar dessa violência toda a senhora tem vontade de sair do bairro? Ou a senhor acha que... 

 

Severina: 

Vontade eu não tenho não, eu gosto daqui! 

 

 

Givaldo: 

E  sua profissão?  

  

Severina: 
Minha profissão é doméstica mermo, não trabalho. Não tenho profissão nenhum. 

Nunca estudei pra essa finalidade. 

 

Givaldo: 

E quantos filhos a senhora têm? 

 

Severina: 

Seis. 

 

Givado: 

Seis filhos. 

Todos moram aqui? 

 

Severina: 

Não! só tem três, essa esse e outro ali, o resto mora  um mora em São Paulo e o outro em Recife. 

 

Givaldo: 
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Certo. 

A senhora tem algum documento daqui alguma coisa? Vamos dizer assim, recibo de luz de água. 

 

Severina: 

Recibo não tem não! Se fosse juntar tinha assim um montão deste tamanho. 

De três em três anos eu jogo fora tudo.   

 

Givaldo: 

Tá bom dona Severina eu agradeço à senhora. 

 

 

 

 

ENTREVISTA COM NORMA SUELI SOUZA, 03 DE JULHO DE 2012 

 

Givaldo: 

Como é teu nome todo Norma? 

 
Norma: 

Norma Sueli Souza 

 

Givaldo: 

Quantos anos têm? 

 
Norma: 

Quarenta e sete. 

 

Givaldo: 

Qual o número daqui? 

 
Norma: 

Noventa! 

  

Givaldo: 

Quando a senhor chegou pra que Norma? 

 

Norma: 

Eu cheguei grávida de meu menino mais velho ele tem vinte e dois anos, ele nasceu no dia vinte e nove de outubro.  

 

Givaldo:  

Então ele nasceu em noventa? 

 

Norma: 

Noventa não, oitenta e nove.  

Ele era de oitenta e nove. 

Chegou aqui em oitenta e oito, praticamente um ano de gravidez, né? 

 

Givaldo: 

Quando a senhora chegou aqui já tinha algumas casas!? 

 
Norma: 

Esse documento foi do dia treze dos cinco de mil novecentos e noventa e dois.  

 

 Givaldo: 

Eu posso tirar uma foto desse documento? 

 

Norma: 

Pode. (?) 

(RISOS) 
 

Givaldo: 

Mas as fotos não... 

(RISOS) 

Quando a senhora veio pra cá, como era essa área aqui, já tinha muitas casas? 

 

 

Norma: 

De dona Milu pra cá já tinha. 
(inaudível) 

 

Givaldo: 

E sobre a questão da violência como é que a senhora vê isso, desde que a senhora mora aqui? 

 

Norma: 
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A violência apareceu aqui  –  na área da gente aqui mesmo –  de uns oito anos prá cá  –   que eu já to cantando pelo menino, que tem 

oito anos que mataram o menino (inaudível) 

E agente já passou um bocado de sufoca aí – não tinha água, não tinha luz, agente vivia a luz de vela e a água agente pegava em 
dona Silvia.  Onde todo mudo todo mês dava uma quantia pra ela pagar. 

 

Givaldo: 

A senhora veio de que bairro pra cá? 

 

Norma: 
Caseb? 

 

Givaldo: 

A senhora tem conhecimento de algum outro morador? 

 

Norma: 
Não!! por que quando a gente veio pra cá  E Tonho tava desempregado e agente não tava mais podendo pagar aluguel e aí veio pro 

lado de cá nessas casinhas e aí conversou com a visinha aqui – com Maria  – aí ela falou essa casa aí tá desocupada. Falou de manhã  

quando foi de noite agente veio com as traia toda e invadiu. 
 

Givaldo: 

E o proprietário daqui? 

 

Norma: 

Eu vi o comentário que mora na Gabriela. 
 

Givaldo: 

Ele invadiu só pra especular o preço pra vender depois!? 

 

Norma: 

Com certeza! 

 

Givaldo: 

Então não tinha necessidade. 

 

Norma: 

Não! se tivesse ele tava aqui morando. 
 

Givaldo: 

Além dessa casa ele  fez outras casas aqui? 
 

Norma: 
Tinha famílias, né? acho que essas casa aqui eram de família. E já tinha uma pessoa na minha frente, só que a pessoa veio – a pessoa 

telhou e botou a porta, primeiro do que eu. Eu vim já invadir –  é a história da força, né?  que uma ia botar um bloco outro botava 

outro –  já tomei de uma outra pessoa. (RISOS) 

 

Givaldo:  

Além dessas casas tem outras casas que não tava habitada e alguém invadiu? 

 

Norma: 

Tem! Essas das vizinhas, por exemplo, de Maria aí foi a mesma coisa, foi invasão. 
 

Givaldo: 

Então quando a senhora chegou aqui já tinha a Planolar? 

 

Norma: 

Já! Já!  Maria já morava aqui. 

 

Givaldo: 

A senhora se lembra quanto tempo ela morava aí? 

 

Norma: 

Não! acho  – eu creio que mais ou menos  após um anos que ela tava eu cheguei – quem te informa bem é Litinho, por que Dinha  
ganhou pra morar no Sobradinho  foi um político que  deu a ele. 

 

Givaldo: 

É! Agente foi lá em Litinho (?) os documento. 

 

(inaudível) 
 

Givaldo: 

Mas,você falou que chegou aqui em oitenta é oito, né? deve ser nessa faixa. 

 

Norma: 

É!! 
Então foi em oitenta e sete, que eu cheguei em oitenta e oito. Então foi em oitenta e sente. 
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Givaldo: 

Dona Severina chegou em oitenta e seis,  a senhora já era moradora daqui. 

 
Norma: 

Mas ali não é Planolar, ali é um terreno que invadiram e   depois pelo Planolar, que era de área verde.   

 

Givaldo 

Então aqui era uma lagoa!? 

 
Norma: 

Era uma lagoa! 

Givaldo: 

Então acho que é só isso 

 

 

 

ENTREVISTA COM SOLANGE, 02 DE JULHO DE 2012 

 

Givaldo: 

Solange você como moradora do bairro e também com representante da igreja daqui do bairro o que você a dizer sobre a 

história deste bairro? 

 
Solange: 

A história começou com a doação do terreno aqui por Francelina Teixeira Santa Rosa, e doou para fazer a capela que hoje nós temos 

isso 1922, e se tornou o nome Santo Antonio dos Prazeres por que vieram duas ex-escravas Maria dos Prazeres e Delfina, elas 
vieram com a sineta, uma trouxa e também uma imagem pequena de Santo Antonio.  Então por causa disso o pessoal depois de 

alguns anos resolveu chamar Santo Antonio dos Prazeres por causa justamente do Santo Antonio que Maria dos Prazeres e Delfina 

trouxeram de onde elas vieram, que agente não tem como ter certeza de onde elas vieram, mas são ex-escravas e que vieram aqui e o 
pessoas resolveram fazer uma casa, por que elas eram bem pobres, o pessoal da comunidade resolveu fazer uma casa pra que elas 

morassem, e daí em diante elas estando na comunidade o nome tornou-se Santo Antonio dos Prazeres. 

 

Givaldo: 

E essa senhora, Francelina, que você citou qual a influencia dela na família de vocês? Vocês tem algum parentesco? Ela faz 

parte da família de vocês? 

 

Solange: 

Sim, é minha tataravó, muito conhecida como Mãe Fançu, Francelina Teixeira Santa Rosa. 

 

 Givaldo: 

E sobre os donos da Fazenda Muricí, que é de onde surge – dá inicio a gêneses deste bairro – esses fazendeiros, os 

proprietários dessas fazendas tem parentesco com vocês? 

 

Solange: 

Justamente, acho que além dela há..... Além de Francelina os outros também com irmãos, os pais, né? A história que agente sabe é a 

parte dela, de Francelina, mas eu acredito que os outros parentes também eram, no caso, parentes nossos, os outros donos, também, 

da fazenda. Com certeza eram parentes também.  

 

Givaldo: 

Você tem ideia, assim, da extensão da fazenda Muricí? 

 

Solange: 

O que se conta aqui é que daqui – você sabe onde é o Muricí? – Então, aqui no Muricí já na Rua do FTC até o SIIM, tudo isso aqui 
fazia parte da Fazenda Muricí. É um terreno bem grande, uma área enorme. 

 

Givaldo: 

Esses fazendeiros, proprietários da Fazenda Muricí, eles tinha escravos? 

 

Solange: 
No nosso conhecimento não. 

 

Givaldo; 

Então essa história do bairro é a parte do final do século XIX, 1890 e? 

 

Solange: 

Isso. 

 

Givaldo: 

E sobre a experiência que você tem aqui no bairro como moradora, você viu a transformação do bairro na questão espacial e 

também socioeconômica? A parte de que ano? 

 

Solange: 

Olha a parte de da década de 90, acho que agente viu crescer, que antes era só a praça com a capela e as casas de um lado e do outro, 
e com o passar dos anos – acho que aparte também do aeroporto, e acho que as pessoas também procurando um outro local pra 

morar – o bairro se estendeu bastante, então acho que hoje agente tem um bairro muito grande, né? Então agente até chama de Santo 

Antonio I e II por causa disso, né? Se tornou tão grande que houve essa divisão, por causa da quantidade de pessoas que vieram, o 
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comércio também aumentou muito e com isso, claro, como vem as coisas boas, também as coisas ruins, né?. Então o índice de 

criminalidade também cresceu bastante, a parte desse crescimento. Normalmente os crescimentos habitacionais ou eles são de forma 

desordenada, então isso acaba contribuindo para que tanto coisas boas quanto coisas ruins aconteçam no bairro.    

 

Gilvado  

Em relação violência, a falta de segurança no bairro, a senhora já teve alguém que foi vitima de alguma modalidade de 

crime? 

 

Solange: 
Parentes mesmo não, mas conhecido aqui..... alguns conhecidos já sim, foram vitimas de arma de fogo. E acho que justamente por 

causa da criminalidade por causa do uso de drogas, então isso foi uma das coisas que fez com que a violência aumentasse muito aqui 

no bairro. 
 

 

Givaldo: 

Em relação a ação do poder publico na localidade você acho que eles se preocuparam em mudar a vida dos moradores aqui 

da localidade?  

 
Solange: 

Assim, agente não consegue visualizar nada. Aqui agente tem hoje – O que? – tem o PETI que já é no Santo Antonio II, justamente 

para tirar as crianças que estavam à margem, né? alguns trabalhando; temos o CRAI, mas também agente não vê  um trabalho, se 
você for perguntar é assim, algumas pessoas conhecem outras não. Agente não vê um trabalho abrangente na comunidade, que 

chame a tensão no que diz respeito a isso. O policiamento agente sabe que tem a 66 aqui, mas que não pode está em todos os lugares 

ao mesmo tempo. Então o poder público realmente deixa a desejar, acho que não só no Santo Antonio, mas na cidade de Feira de 
Santana. 

 

Givaldo: 

Em relação às manifestações culturais, você tem conhecimento de quais – Vamos dizer nessas três décadas que tipos de 

manifestações culturais, além da procissão – Eu gostaria agora que você falasse um pouco sobre a procissão do Santo 

Padroeiro que deu origem a este bairro. 

 

Solange: 

Todos os anos no dia 13 nos fazemos à procissão em louvor a Santo Antonio, né? Passamos com o andor, com as pessoas por 
algumas ruas da comunidade – 13 de junho – E agente começa no dia primeiro, por que chama de trezenario que é o único Santo é 

Santo Antonio que se faz trezenario. Então agente faz no dia primeiro com celebrações ou missas e no dia 13, além da missa, tem a 

doação dos Pães, que o povo costumam colocar na farinha, né? Alguns levam, alguns comem até mesmo na igreja e agente faz essa 
procissão após a missa. 

 

Givaldo: 

Além dessa manifestação religiosa você tem conhecimento de outra manifestação cultural?  

 
Solange: 

Nós... hoje nós não temos agora agente tinha aqui as quadrilhas, tinha algumas festas, também, na associação de moradores na 

MOSAP, que durante muito tempo também animou a comunidade, alguns eventos: Como o pessoal daqui sempre lembra da 

canjicada, que era famosa também; festa de Judas, tudo isso tinha na comunidade, mas hoje acho que agente tem aqui basicamente – 

nós fizemos esse ano a lavagem, foi nossa primeira lavagem da igreja, no domingo que antecedeu a festa. E, acho que a única coisa 

que agente vê aqui de manifestação cultural é só a capoeira, eu não vejo nenhuma outra coisa que se tenha. 

 

Givaldo: 

E em relação à associação de moradores a MOSAP, no que ela tem contribuído para a melhoria do bairro? 

 

Solange: 

Na associação existe uma escola que é paga. Mas assim, hoje agente... A MOSAP, também, está deixando a desejar, agente precisa 
de uma associação que onde agente possa contar. Nos tínhamos antes é...é – através da FTC–, por exemplo, eles vinham aqui, os 

estudantes, normalmente de enfermagem vinha fazer alguns trabalhos com agente aqui na comunidade, vinham no sábado fazer 

testes, glicemia e outras coisas. Fizeram, também, um trabalho bem interessante alguns anos, e hoje agente....... a associação – acho– 
que não buscou mais essas parcerias e está realmente precisando de mudança, para que agente.... por que a associação deveria ser 

um ponto de encontro onde às pessoas se reunissem para discutir as dificuldades, os benefícios que a comunidade poderia adquirir, a 

partir de algumas órgão, a partir da prefeitura, só que a nossa associação, infelizmente, agente não tá tendo isso. 
 

 

Givaldo: 

Esse local que a senhora mora atualmente, a senhora tem conhecimento de quando as gerações de vocês passaram a morar 

aqui? 

 

Solange: 

Minha avó morreu já com cem anos o ano passado, mas ela nasceu aqui na avenida, agora Avenida de Contorno, só que bem 

novinha ela veio pra cá, então acho que já tem muito mais que isso, na faixa de cem anos – acha que agente já tá aqui. 
 

Givaldo: 

A senhora tem ideia de quando o bairro Santo Antonio passou a ser um bairro oficializado pela prefeitura? 
 

Solange: 

Não, não sei a aparte de que ano. 

 

Givaldo: 
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Ok! 

         

Solange: 
Conseguiu melhorar o começo dela e tudo, foi a partir de um movimento que fez no período de Dilton Coutinho que ele estudava na 

FTC, então eles fizeram um belíssimo trabalho aqui. Justamente, eles fizeram também, vieram aqui viram como era a história do 

bairro depois fez essa apresentação lá na FTC, foi muito bonita a festa. Minha avó ainda foi que era a mais velha, no caso a parente 
de mãe Fançu, a mais velha era minha avó, então ela foi, fizeram homenagem pra ela, contou todo histórico do bairro, mostrou a 

realidade, foi bem interessante. Só que hoje agente não tem mais essa parceria com a FTC, infelizmente.  

 

Givaldo: 

E sobre essa imagem de Santo Antonio, vocês ainda têm ela? 

 
Solange: 

Temos sim, bem pequena de madeira. 

 

Givaldo: 

E a fineta, também, vocês ainda possui? 

 
Solange: 

Não, não perdeu com o tempo. Só a imagem mesmo. 

 

Givaldo: 

Ok! ÉÉ.. Eu agradeço a senhora pela colaboração para esse trabalho tão importante que é sobre a história do bairro, que vai 

ficar pra todos nós. Futuramente eu tenho certeza que outras pessoas, que por motivação acadêmica, até em outras áreas 

sociais também devem utilizar desse trabalho como citações, queira eu que assim seja. E que vai dá uma nova – vamos dizer 

assim – identidade ao nosso bairro, por que infelizmente o poder público tem esquecido nós aqui – e aí eu me incluo também 

como morador – e a parte dessa motivação pessoal que eu busco dá uma identidade histórica a esse bairro, eu como 

estudante de história, e eu agradeço à senhora e todos os seus familiares que colaboraram e estão colaborando a cada dia 

com toda boa vontade para que agente possa produzir essa história tão significante. 

 
Solange: 

Eu que agradeço. Esse ano nós visemos, justamente um hino, porque a comunidade completou 90 anos, então foi feito o hino em 

homenagem, foi resgatada essa história também. Todos os dias agente – durante o trezenario de primeiro a treze de junho – era 
contado esse hino, a historia, também, foi lida pelas pessoas que vieram e pra que e outras pessoas pudessem conhecer o histórico do 

bairro Santo Antonio dos Prazeres. Então nós que agradecemos por está tendo essa oportunidade de mais pessoas conhecerem a 

história. 
 

Solange: 

Minha avó Tereza Sales, carregou pedras na igreja. Então ela nasceu em 1910, então em 1922 ela carregava pedras na cabeça pra 
trazer pra aqui pra praça pra ajudar na construção da igreja. 

A igreja se tornou pequena aí minha tataravó, Francelina, doou o terreno pra que outra igreja fosse construída. Agente não sabe 
quantos anos levou pra que isso acontecesse, no caso 1922 a data que terminou né? agente não sabe. 

 

Givaldo: 

Atualmente, diante desse problema de falta de segurança no bairro que a senhora visualiza a partir da década de 90, a 

senhora tem vontade de sair do bairro? Ou isso não cria nenhum problema para que a senhora permaneça nele? 

 
Solange: 

Não, mesmo com todas as dificuldades agente........ é feliz morar em Santo Antonio dos Prazeres. Eu acho que no caso como aqui a 

cidade de Feira de Santana se tornou uma cidade muito violenta pelo crescimento desordenado, por que é o entrosamento, né!? o 
maior do norte nordeste, você sabe que o ir e vir.....então isso realmente faz com que muitas coisas aconteçam, mas eu não tenho o 

desejo de sair daqui. Eu gosto de morar em Santo Antonio. 

 

Givaldo: 

Mas qual a motivação da senhora ainda querer permanecer no local? Seria pela questão de suas raízes? 

 

Solange: 

Com certeza, saber que aqui foi fundado, foi criado à parte da minha tataravó é muito importante. É...conhecer essa história e saber 

que...eu preciso, na verdade, continuar aqui pra que isso também fique ééé..... continuamente, quer dizer, não só na minha mente, 
mas assim nas pessoas que eu puder falar, que eu puder ééé.... passar essa história. Para me, nessa geração, e nas próximas gerações 

também, que outras pessoas possam conhecer a história e que os.... que dizer não só minha família, mas tem outros parentes muitos 

parentes nossos que continuam morando aqui. Então, meus tios estão!! então os filhos casaram já tem os filhos, os filhos os netos 
todos continuam morando aqui no bairro. 

 

Givaldo: 

A maioria dos moradores a partir da circunvizinhança da igreja são parentes? Tem um grande parentesco próximo!? 

 

Solange: 
Algumas pessoas sim! Na praça temos alguns parentes e nesses outros terrenos, nas chácaras aqui, nas circunvizinhanças, também. 

São parentes nossos também, descendentes de Francelina. 

   

Givaldo: 

Eu tive informação que os moradores daqui da praça pagava forro a igreja! 

 
Solange: 
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Sim, alguns anos ééé... se levou pagando, pagava um valor um valor anual só que isso dependia muito da paróquia, nós como 

trocando de paróquia.... isso era mais no período de padres capuchinhos, mas aí como agente foi trocando de paróquia – Nossa 

senhora de Fátima, agora já é da Imaculada – então isso parou de ocorrer. 

 

Givaldo: 

Me explique um pouco sobre essa hierarquia da igreja católica, sobre paróquias.    
 

Solange: 

ÉÉ... subdividido. Na verdade, no caso nós..... 

 

Gilvado: 

É uma espécie de administração. 

 

Solange: 

Sim!! nós aqui somos comunidade e nós temos a paróquia que é a Imaculada Conceição, que fica aqui na rua Calamar, então lá tem 
o pároco e tem o vigário a qual nos pertencemos. Então aqui não tem um padre nosso, que mora aqui na comunidade, mas ele mora 

na paróquia. E tem os padres, as freias, os irmão; então eles fazem o trabalho de evangelização aqui com agente também, não só 

aqui, no caso, se estende até Jaíba. 

 

Givaldo: 

Além do  santo padroeiro Santo Antonio existe outro santo que vocês éé....... venera tem louvor, faz louvou a ele?    

 

Solange: 

Sim! Aqui na igreja agente tem além da imagem de Santo Antonio nós temos Nossa Senhora das Graças, que durante todo mês de 
maio de primeiro até o dia 31, também, nós nos reunimos juntamente pra lembrar de Maria como mãe de Jesus e nossa mãe. 

 

Givaldo: 

Existe outro tipo de manifestações de raízes africanas, por exemplo, aqui no bairro? Você tem conhecimento de alguma? 

 

Solange: 
(UM POUCO DE SILÊNCIO) Não.... quer dizer o que eu já citei anteriormente que foi a questão da capoeira e tem alguma coisa 

das casas de candomblé. 

 

Givaldo: 

Me fale um pouco sobre essa primeira lavagem que você falou, se teve alguma ligação com o pessoas de religião matriz de 

africana, se teve também esse sincretismo, se tem algum vínculo com isso também. 

  

Solange: 

Sim!! Nós realizamos a primeira lavagem, então não sabíamos, realmente, como conduzir, como fazer. Então nós convidamos dona 
Edite a mãe de Santo, conhecida aqui na comunidade, e ela veio com algumas filhas de santo, algumas pessoas também da própria 

igreja se vestiram de baianas, então...... as indumentárias, viera com vasos, com flores, o perfume e aí realmente foi feita a lavagem. 
Nós ficamos lá na frente da igreja e aí dona Edite fez algumas....... né?! Falou insciamente, foi feita a lavagem depois saímos pelas 

ruas do bairro com a carroça enfeitado, as pessoas ainda arrumadas.... né?! agente saiu cantando o hino teve carro de som, saímos 

cantando o hino, fazendo alguma arrecadação de alimentos e de alguma dinheiro, também, já pra ajudar algumas famílias e pra na 

festa do padroeiro. Isso aconteceu no domingo anterior á festa. 

 

Givaldo: 

E sobre o se papel na igreja como representante da igreja, qual sua função? 

 

Solange:           
 Eu – esses dias não estou participando – mas normalmente eu participo na liturgia. Então é na questão de cantos, de leitura. Eu fiz 

durante o trezenario o amimador, que é aquela pessoa que faz o inicio.....né?! fala de tudo que vai acontecer, conduz juntamente com 

o padre anunciando o que vai acontecer e no final, também, da os avisos, os agradecimentos isso é feito pelo animados, e eu fiz 
durante o trezenario  esse trabalho. 

 

Givaldo:   

Na ausência do pároco é a senhora que dirigi os trabalhos? 

 

Solange: 
Não!! Nós temos uma animadora, ante se chamava de coordenadora, mas hoje chama de coordenadora. Então é ela que participa das 

reuniões lá na paróquia e aí todas as novidades – tanto ela fica sabendo o que está acontecendo lá, como os padres e as pessoas da 

paróquia ficam sabendo o que tá acontecendo na comunidade, então tem esse vínculo, é a coordenadora que faz esse papel.            

 

 

 

ENTRTEVISTA COM RENATO DIONÍSIO DOS SANTOS, 03 DE JULHO DE 2012 

 

 

Givaldo: 

Como é o nome do senhor: 

 

Renato: 
Renato Dionísio dos Santos 
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Givaldo: 

Quantos anos? 

 

Renato: 

68!! 

 

Givaldo: 

Qual o endereço ali? 

 

Renato: 

É Rua Assunção!! cento e quarenta e oito!! 

 

Givaldo: 

É lá do Santo Antonio? 

 
Renato: 

É!! 

 

Givaldo: 

Seu Renato quando foi que é senhor chegou a Santo Antonio dos Prazeres, passou a morar? 

 
Renato: 

Setenta e dois!! 

 

Givaldo: 

Quando o senhor chegou aqui no bairro como era o bairro? 

 

 

Renato: 

O Bairro era tranquilo rapaz.  
O bairro não tinha aquela violência que tá tendo hoje, eu trabalhava no Tomba saía dali de  biciqueta pra lá , saía nove hora da noite 

daqui! Não tinha mais ninguém, se encontrasse um era com medo do outro, por que não tinha tanta violência que tá tendo hoje não. 

Aí duns vinte cinco anos pra cá - daí pra frente - aí pegou fogo! Ninguém não pode sair pra comprar um pão na padaria vizinha que 
o bandido já tá atacano.  

 

Givaldo: 

De lá pra cá desde quando o senhor chegou a morar ali o bairro se transformou muito? 

 

Renato: 
Muito! Se transformou muito! Tem morte!  

Agora você sabe quantos mortes tem tido ali? Fica ali bebendo com arma no colo, rapaz! E aí fica todo mundo com medo, aí entrou 
pra dentro de casa tem que fechar a porta, não pode deixar a porta aberta. 

Você pensar que não o malandro tá dentro de casa. E né home adulto, não! É garoto de vinte cinco anos, de vinte, de dezessete, de 

quinze anos, atacando tudo. Por casa da droga. 

A droga pegou o povo aí, rapaz!! 

 

Givaldo: 

E quando o senhor percebeu novos moradores chegando, invasões sendo construídas, o senhor se lembra do ano que 

começou essa transformação na ocupação do bairro?  

      
 Renato: 

Rapaz!! Era transformação começou –  deixa eu vê quando foi –  depois daquela valeta que fizeram ali que o prefeito fez que tinha 

aquele poço que chamava o tingolé, aquilo tudo era mato ali, aí começou os pessoal invadir pessoa que agente nem nuca viu na vida, 
fazendo barraco, um faz um barraco ali, outro faz ali e trazendo aquela garotada que não queria nada e ai começou aquele problema 

de tráfico de droga, entendeu? E começou a violência e até hoje tá. 

Não sei se vai acabar não. 
O negoço tá feio! 

 

Givaldo: 

O senhor já foi vitima de assalto?  

 

Renato: 
Já!!! 

 

Givaldo: 

Me conte aí um pouco sobre isso? 

 

Renato: 
Então, ali em frente ao hotel (?) ali tudo era mato, você lembra, né? ali em (?) aí em vim de lá pra cá  de biciqueta umas sete horas 

da noite, só vi foi o pipoco de dentro do mato –  por que o cara me conhecia, um  galego que tinha ali – aí eu–  falar a verdade já 

tava tomando uma mesmo – eu revidei com uma faca e eles com um vinte dois, aí começaram a me atirar, começaram a atirar pegou 
uma bala aqui no braço ainda,o outro pegou em cima da cravíca, entendeu?      

 Aí (?), você sabe!! Agente quando tá.... aí eles correram ainda. Ainda peguei um capacete de um, que eles tomaram a biciqueta 

naquela hora do um rapaz que trabalhei (?) ali na rua. 
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E aí foi.... foi o velho que me deu socorro pro EMEC, aí cheguei lá com o braço engesso o braço – levou trinta dias pra tirar essa 

bala uma vinte dois, entrou aqui e quebrou o cano desse braço (?) ficou no couro pra sair –  E aí daí pra cão o negoço começou e 

pegou fogo mermo. 
Aí o que aconteceu? Ele começou robano, robano; pensar que não mataram na Rocinha.   

 

Givaldo: 

Além do senhor teve mais alguém de sua família que foi vitima dessa violência ou alguém que o senhor conhece que seja 

próximo ao senhor?  
 
Renato: 

Teve a mulher de Djalma mermo, que de casa pra o colégio.... 

 

Givaldo: 

A sua nora? 

 
Renato: 

Sim, minha nora!! Juntou dois malandro meteu a arma em cima dela tomou o celular dela  – tava ela e a irmão – tomou o celular 

dela da irmã, só não tomou a bolsa, não sei por que não tomou a bolsa!  
Acho que ela tava com treze reais ele levou saiu correndo. 

E essa semana foi Oliva, tu sabe? 

 

Givaldo: 

Fiquei sabendo!! 

 
Renato: 

Essa semana foi Oliva! Oliva ia descendo – que dizer policia, né!?– ia descendo, um de moto sartou o da garupa mandou correr – 

Oliva pegou carteira jogou, pegou celular jogou – entedeu? 
E aí pronto... e aí os cara montou na moto e levaram o bagulho dele e foram embora. 

Ele podia mexer em nada por que o cara que tava de plantão lá atirava ela, viu? E tá assim, rapaz! 

 

Givaldo: 

Quando o senhor chegou no bairro logo o senhor fazia parte da comunidade da igreja católica? Participam, assim de..de.. 

 

Renato: 

Não, não! Eu aqui – falar a verdade – eu ali era – eu trabalhava na  Belga, sabe? eu sai seis horas, seis e meia só saia oito nove horas 

da noite. Tinha vez que quando eu vinha de biciqueta eu saia dez horas da noite de lá pra cá, eu deixei de andar de biciqueta depois 
que começou assim. 

Por que eu andava por ali por dentro – tranquilidade – de biciqueta –  saia nove horas de casa e ia por ali. 

Você vê como naquele tempo era bom, né? eu saia por ali de biciqueta pro Tomba, por ali por (?) tinha vez que eu ia pela rua do 
hospício e chegava ali e vortava, saia de lá também nove dez horas da noite e vortava pro Santo Antonio, nunca teve nada!! 

Mais depois de vinte e cinco anos pra cá é como tá aí a violência aí.   
 

Givaldo: 

E sobre o sistema de transporte na época que o senhor chegou lá o bairro era bem servido, tinha transporte, tinha ônibus? 

 

Renato: 

Tinha! Ônibus tinha! Nunca..nunca...  só uma vez ou outra que ás vezes fartava, mas tinha ônibus. Era tanto que na hora do carro 
que o ladrão me tirou – eu não se  tu lembra de Cajé que rodava no Santo Antonio – Cajé parou o ônibus e queria me dá.... – não 

umbora que eu te dou um socorro! – eu disse: não, eu não quero não! daqui dá pra me ir pra casa. Aí foi que eu desci pra casa, foi 

que quando chegou em casa (?). Mas era bom o transporte! 
 

Givaldo: 

O senhor se lembra da época que teve esse assalto com o senhor?   

 

Renato: 

Rapaz! Mais ou menos eu lembro, sabe? Foi em noventa e oito por aí, foi em noventa e oito. 

 

Givaldo: 

E sobre o abastecimento de água nessa época a embasa já dava assistência lá? 

 

Renato: 

Não! quem dava assistência lá – falar a verdade, eu não sei se vocês lembra –  quem dava assistência lá – que minha cisterna lá 
virava  fila, eu não sei se vocês lembra, tu lembra? Até vocês pegava água lá também, a tua irmã – lá virava a fila! E foi tanto que 

saiu no  jornal. 

Eu tinha uma cisterna minha dentro de casa, naquelas terras minha lá, aí pegava água.  

Depois que foi chegando água encanada e foi aliviando um, aliviado outro. Era essa fonte minha lá.   

 

Givaldo: 

Eu sei, também, a lagoa grande ali, né? 

 

Renato: 
 É! Mas aquela lagoa grande desativaram, mudaram pra... – por que depois que fizeram a ponte do cavalo, aquela presa aí começou 

a abastecer Feira, aí pronto, eliminaram aqueles poço tudo. Por que tem poço bom ainda ali, ali tem poço que elimina água direto. 

 

Givaldo: 

Com certeza! 
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Renato: 

Ali, rapaz, ali – um dia mesmo eu tava ali, ali descendo a lagoa, tá eu caçando por ali, né? apareceu um negão – eu tava foi com uma 
cartucheira –  que naquele  você sabe não tinha esse negoço de porte de arma, não; agente andava era fazendo caça por ai – tentou 

tomar a cartucheira de minha mão –  já tava com esse negocio de draga, o olha.. chega tava com olha parecendo um barra de fogo – 

aí foi que em fastei pra trás mandei que ele descesse ele recusou, botou o dedo na boca deu um sorvete não teve que aquentasse. 
Rapaz! Saiu atirando mais cinco aí dentro desse mata aí, pra me pegar. Mas ele viu que – ás vezes – que eu ia detonar ele, ele vorto 

e eu aqui curvei tremendo fui me embora. 

 

Givaldo: 

Õh! Seu Renato quantos filhos o senhor tem? 

 
Renato: 

Nove! 

      

Givaldo: 

O mais velho tem quantos anos? 

 
Renato: 

O mai velho tem quarenta e quatro. 

 

Givaldo: 

E o caçula? 

 

Renato: 

O caçula fez trinta agora, é o Jorge. 

 

Givaldo: 

Graças a Deus todos eles.... 

 
Renato: 

Nunca me deu trabalho não, sobre policia, esse negócio de delegacia até hoje – e eu todo dia falo com Jorge, faça um favor, não me 

leve pra delegacia de policia não, quê aí o bicho pega. 
 

Givaldo: 

O senhor se lembra de alguma lenda, assim, sobre lobisomem, alguma coisa assim que tenha pairado  pelo bairro? 

 

Renato: 

Não!! eu nunca vi falar. 
 

Givaldo: 

Sobre.... o senhor conhece alguma manifestação cultural tipo assim quadrilha, bunda-meu-boi, alguma coisa que tenha 

realizado no Santo Antonio? 

 

 

Renato: 

Também não! É tanto que tinha aquele negocio – aquela nesta – festa ali no...no clube e eu nunca fui naqueles festas. 

 

Givaldo: 

No Euterpe!? 

 

Renato: 

Não ali no... 

 

Givaldo:  

Na (?) 

 

Renato: 

É! Nunca fui ali. Também nunca fui ali, comé que chama ali onde Carlinhos trabalha?  
Parque! 

 

Givaldo:  

O senhor conhece alguém que já teve aproximação com alguém que faça parte da MOSAP? 

 

Renato: 

Não!! 

 

Givaldo: 

O senhor não sabe nada sobre a MOSAP? 

 

Renato: 
Não! esse detalhe eu não sei, to por fora.  

 

Givaldo: 

E sobre a questão da educação, seus filhos que estudaram na escola local? 
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Renato: 

Estudou!! A maior parte se formou aí. 

É.. comé que chama? Durvalina, né? 
 

Givaldo: 

É! Escola Durvalina Carneiro. 

 

Renato: 

Durvalina Carneiro!! Tudo se formou ali. 
Era por que a mulher ficava correndo atrás de um documento pra vê que se aposenta. 

 

Givaldo: 

Todos os seus filhos se estudaram lá? 

 

Renato: 
Todos eles! E se formara também lá.  

A maior parte tudo lá. Professores, né! 

 

Givaldo: 

Então o senhor acho que a violência do bairro..... 

 
Renato: 

Dobrou!! 

 

Givaldo: 

Dobrou a parte do crescimento da população!? 

  
Renato: 

Da população!! 

Gente que chega de toda a região que ninguém conhece. 
Tem gente aqui que você nunca viu daqui a pouco aparece, vai trazendo família, outro vai trazendo outro –  aí vai chegando–  é 

saindo uma safra de gente ruim entrando outra. 

 

Givaldo:   

Quanto aos moradores mais antigos – seu Roxo, dona Quitéria – o senhor de conhecimento da família deles, das gerações 

anteriores? 

 

Renato: 

Não!! não, por que sempre nunca vi falar nada não, sobre violência 
 

Givaldo: 

Mas, sobre a história do bairro o senhor tem ideia, assim, de como foi que surgiu o bairro?  

 

Renato: 

O bairro quando eu cheguei ali, quase tudo era mato ali. 

Só tinha ali mesmo aquela igreja; Roxo com aquela venda. 

Era o bar que tinha ali! 
É o Tonga. 

 

Givaldo: 

O senhor se lembra do queima de Judas que tinha lá no Santo Antonio? 

 

Renato: 
Lembro! Lembro! Era bom o Judá ali que Roxo velho fazia 

 

Givaldo: 

Era seu Roxo o responsável! 

 

Renato 
Era! Era! Era roxo. 

Era bom!! 

Depois que essa violência começou aí que eles pararam. 
Aquela baderna de garotada nova que aparecia, aquele negoço todo aí – sabe hoje como é, né? 

 

Givaldo: 

Fale um pouco, também, sobre o chafariz que fornecia água aí. 

 

Renato: 
O chafariz foi bom pra caramba pro pessoal aí. Num foi ruim não! 

Agora só que é um bairro que não a jeito de crescer, não sei qual o caso! 

 

Givaldo: 

O senhor acha que a prefeitura e os órgãos do governo não tem dado uma assistência pra o bairro? 

 
Renato: 
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Rapaz, ali tem que ter... ali da moda que já foi ali até que melhorou um pouco por que – é tanto que agora dez que vai calça a rua da 

gente – então o negocio tá melhorando, né?! 

 

Givaldo: 

E aqui ouve brigas pra evitar que houvesse essa ocupação da Planolar? Os moradores se... 

 

Renato: 

Não! briga – já invadira aí– mas briga não teve – invadira e cabou não teve esse negoço de confusão não. 

É tanto que teve que teve a invasão cá embaixo, dijunto do... de tu ali, perto do...ali perto da rua contorno, já tem até luz, tem água; 
tudo encanado por dentro, ao pronto. 

 

Givaldo: 

Hoje o senhor não mora mais no bairro, mora no bairro Aeroporto. Eu gostaria de saber do senhor qual foi à motivação a 

fazer com que o senhor mudasse de lá. 

 
Renato: 

Não, eu mudei não foi por caso da violência, eu mudei por que ô – por que aquela oficina lá, aquela oficina é minha, sabe? Aí meu... 

pode dizer é meu e do menino. Aí eu ia...bom – trabalhar numa, me aposentei, sabe?! Aí eu desci pra cá achei esse terreno aí, na 
época eu tava com dinheiro, aí eu comprei.  

Comprei gostei daí, aí eu passei pra meus meninos, disse: oi o seguinte é esse, eu não vou fica dentro de oficina vou passar pra 

vocês trabalhar aí, vocês trabalha aqui acolá pra em oficina do zoto aí vocês fica aí. Aí nós pode tomar conta aí.  
Aí eu vou lá eu dou uma assistencisinha e tudo, cobertura e tudo quem fez é eu, telhando, forrei minha casa, lá. Não abandonei, 

sabe? Mas só que eu vou lá mais agoniado pra vim por que eu gosto tanto da roça, comecei lidar com bicho, esse negoço e aí... 

 

Givaldo: 

O senhor se mudou pra que pra sua residência atual em que ano? 

 

Renato: 

Dois mil? 

 

Givaldo: 

Essa foi à entrevista com seu Renato morador aqui do bairro do Aeroporto, como o senhor bem falou o senhor se mudou pra 

aqui em dois mil, éé... ele tem sessenta e oito anos. Testemunhou transformações ocorridas no bairro, já que ele chegou em 

1972 ele conviveu até 2000, então tá dentro do recorte temporal no qual eu to fazendo a minha monografia. 

Eu agradeço seu Renato ao senhor, pela colaboração, pelo apoio que o senhor deu, pela sua boa vontade. Muito obrigado! 

 
Renato: 

(inaudível) 

E os caras ainda banca ainda (inaudível) 
 

Givaldo: 

A entrevista chegou ao final. 

 

  

 

  

ENTREVISTA COM CELINA, 03 DE JULHO DE 2012 

 

  

Celina: 

Na época que deram a documentação foi dado só o alicerce pronto juntamente com o material e agente entrou com a mão de obra, aí 

agente construiu era só dois vão, na época. Mas só que a documentação que tinha só era essa, depois foi que deram essa 

documentação, vieram aqui pra passar essa documentação dada por Colber Martins. 

 

Givaldo: 

Mas, primeiro deram um vão!? 

 

Celina: 

 Um vão, mas só o alicerce; o alicerce com o material aí agente entrou com a mão de obra. 

 

Givaldo: 

Mas a mão de obra era de mutirão ou individual? 

 

Celina: 

Individual! Agora, ás vezes, que tinha vizinhos que pedia pra fazer aí ás vezes ajudava agente. 

A minha mesmo foi mãe que construiu ora agente. 

 

Givaldo: 

O nome da senhora é Celina de que? 

 

Celina: 

da Silva Santos! 
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Givaldo: 

Quantos anos a senhora tem? 

 

Celina: 

Quarenta e quatro. 

 

Givaldo: 

Qual o endereço daqui? 

 

Celina: 

Rua Boa Hora! 

 

Givaldo: 

Então a senhora não tem uma lembrança de que ano foi que a senhora se mudou pra cá!? 

 

Celina: 

Quando eu vim pra cá, Milena tinha quatro anos, Milena tem vinte e seis – não sei! Tem na faixa de uns vinte anos, mas de vinte 

anos. 

 

Givaldo: 

Ela tem vinte sete. 

 

Celina: 

Vinte seis,  

 

Givaldo: 

Vinte seis! Então tem vinte e dois anos. 

 

 

Celina: 

Nessa faixa, é! 

Foi logo quando surgiu o conjunto, mainha pagou pra construir aqui, suspendeu os dois vão e eu vim logo morar aqui.  

Givaldo: 

A senhora se lembra quem foi o responsável da prefeitura que fez essa doação? 

 

Celina: 

Foi... ele era político eu nunca mais vi ele na política. Acho que é Elionor  

 

Givaldo: 

Foi Ildes, Ildes Ferreira. 

 

Celina: 

Não! Ildes Ferreira, não! Pera aí.......  ou foi Ildes Ferreira, ou foi outro – teve outro também. Mas acho que foi Ildes Ferreira, eu não 

lembro ao certo não. 

 

Givaldo: 

A senhora se lembra qual foi o governo da época, o prefeito? 

 

Celina: 

Colbert, mesmo. Foi Colbert, prefeito. 

 

Givaldo: 

Dona Celina desde quando a senhora feio morar aqui no bairro, qual a visão a senhora tem do bairro? Segurança pública, 

saneamento; essas coisas, assim relacionado ao poder público. 

 

Celina: 

Olha! o saneamento que agente tem aqui – praticamente não temos – por que abriram para gente aqui essa valeta aqui, praticamente 

toda essa rede de esgoto vai pra ela. Não tinha rede de esgoto. 

(inaudível) 

 

Givaldo: 

Quando vocês viram pra aqui tinha calçamento, rede de esgoto, energia elétrica?  

 

Celina: 

Não! só veio ter rede de esgoto com um tempo. 
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Givaldo: 

E sobre energia elétrica. 

 

Celina: 

Tinha! Só não tinha água.  

Tinha energia, mas não tinha água. 

 

Givaldo: 

E sobre a questão da violência o que a senhora vê, sobre essa trajetória de quando começou? 

Celina: 

Quando começou – o ladrão que piorou, né!? – mas acho que isso acontece em todos os bairros.  

A violência! 

Drogas! 

 

Givaldo: 

A senhora tem ideia, assim, a aparte de quando começou essa influência esse transito no bairro? 

 

Celina: 

Da violência? 

 

Givaldo: 

Rumm! Influencia  a  droga. 

 

Celina:  

Influência! É a violência, as drogas, e o resto é assim – por que tem muitas...muitos adolescentes, muitas crianças, muitos meninos e 

meninas que eu vi pequenininhos aqui crescendo e uns parte pro lado do bem, outros parte pro eles lado da droga, da prostituição, da 

violência, e aí isso aí vai surgindo gradativamente. 

Agora isso acontece em todos os bairros. 

 

Givaldo: 

E a senhora como moradora a senhora se sente vem morando aqui, gosta? 

 

Celina: 

Eu sinto! Nunca me prejudicou em nada não.  

 

Givaldo: 

Ok! 

Eu agradeço a colaboração da senhora, já entrevistei algumas pessoas que moram aqui, também. 

Esse trabalho que agente tá fazendo – eu to fazendo um histórico do bairro desde o surgimento que foi na década de 1990. 

Eu já entrevistei seu Roxo, já entrevistei a neta de dona Teté que é a – vamos dizer assim – que é a pioneira, né? aqui. 

Disse que a igreja, o arraial da igreja (inaudível). 

Então esse histórico eu to fazendo desde quando surgiu o bairro arraial – através de relatos orais com os moradores mais 

antigos – e aí eu to especificado a década de noventa que é quando o bairro começa a se transforma, começa a surge novos 

loteamentos, a Planolar. 

 

Celina: 

Esse loteamento, mesmo, foi muito bom, por que muita gente que não tinha condição de ter uma casa, aí correu atrás do 

pessoal do governo e agente conseguiu. 

 

Givaldo: 

Pois é! Então o meu foco principal é a questão da criminalidade no bairro na década de noventa. 

Pesquisei no jornal “Feira Hoje” de noventa a noventa e sete. 

 

Celina: 

Sim! E você – e sua pesquisa você acha que daquela época pra cá, você não acha que aumentou!?  

 

Givaldo: 

Com certeza!  

 

Celina: 

Eu acho que isso aí é influencia do pessoal, os adolescentes, aqueles que já usaram com aqueles que já praticaram algum 

furto, aí isso aí vai influenciado os moradores. 

 

Givaldo: 

Ou então quando vieram pra cá trouxe consigo também. 
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Celina: 

É!!   

E vai influenciando os moradores. 

Já encontrei aqui muitos meninos – crianças que eu vi crescendo – e já tá indo na marginalidade. 

Isso é complicado pra agente. 

 

Givaldo: 

A senhor foi vitima violência, algum crime do bairro? 

 

Celina: 

Graças a Deus que não.      

  

Givaldo: 

Algum parente? 

 

Celina: 

Não! 

 

Givaldo: 

Então, nosso trabalho – de entrevista oral – se encerra com a senhora. 

E eu creio que daqui pra setembro já tá pronto esse trabalho, a monografia. 

 

(UM HOMEM) 

É o trabalho da faculdade, da UEFS! 

 

Givaldo: 

É! Da UEFS. É a monografia. 

Aí eu escolhi o tema que é a criminalidade e to aproveitando e fazendo a história do bairro.  

 

(UM HOMEM) 

O pessoal da FTC também já fez, assim, o histórico. 

 

Givaldo: 

Mas foi, assim, superficial.  

Foi da área de saúde. 

Eu lembro! 

Mas no meu caso que é voltado pra historia agente tá com toda essa preocupação de fazer entrevista com pessoal, fazer 

levantamento de jornal sobre a criminalidade; essa transformação – por exemplo, chegada do aeroporto transformou muito 

a habitação aqui, né!? a ocupação espacial restringiu mais a pracinha ali. Foi depois de oitenta em diante que começou mais 

crescendo 

 

Celina: 

Na parte de educação aqui foi que não cresceu.  

Desde quando eu cheguei aqui que tinha só esse colégio, só esse colégio!   

 

(UM HOMEM) 

Agora com o passar do tempo to sentindo que transporte, né!? tá dificultando pra a quantidade de bairros – novos condomínios que 

tão surgindo. Até pra agente transitar  de carro a dificuldade é grande. 

Agente que saí de carro vê como é que tá, né? 

 

Celina: 

(inaudível) 

Mais isso é bom que o bairro tá crescendo. 

 

(UMA MULHER) 

É tanto que tão querendo duplicar o aeroporto pra puder duplicar a pista. 

Já começou! Não vai demorar não por causa da copa. 
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