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Todos os Caminhos Levam à Feira de Santana1 
 
 
 

Todos os caminhos levam a Feira de Santana/ 
O bem e o 

Mal passam em Feira de Santana/ 
A estação orbital passa 

Em Feira de Santana/ 
O rio que vai pro mar passa em 

Feira de Santana/ 
O touro do sertão passa em Feira de 

Santana/ 
Passa o pente no cabelo/ 

Passa o dedo pelo 
Anel/ 

Passa o camelo na agulha/ 
Passa a rosa pelo 

Mel/ 
Passa a estrela matutina/ 

Passa a festa que é junina/ 
Passa o meio do mundo/ 

Passa o disco pelo céu/ 
Todos os caminhos levam a Feira de Santana/ 

O trem já passou/ 
Passaram Domingos e Ana/ 

Passou o meio da 
feira/passou por Feira de Santana/ 

Passou o rei do 
Baião/ 

Passou a sorte da cigana/ 
Micareta tá na 

Cara/ 
Passa por Feira de Santana/ 

O blue da 
Encruzilhada/ 

Passa por Feira de Santana/ 
O começo da estrada / 

Passa por Feira de Santana, todos os caminhos/. 
Passam por Feira de Santana 

 
 
 

 

                                                 
1 PITTA, Celso. Letra disponível em: http://letras.mus.br/carlos-pitta/todos-os-caminhos-levam-a-feira-de-
santana/ acesso em 31 de jun 2014. 
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RESUMO 

 
 

O presente trabalho monográfico tem como objetivo principal analisar a situação dos 
mendigos em Feira de Santana no período de 1970 a 1986, período de transformações na 
cidade, principalmente por se tratar de um importante entroncamento rodoviário, tendo 
como viés para analisar a mendicância o processo de migração promovido pela saída do 
camponês para a cidade e a chegada das indústrias no CIS (Centro Industrial do Subaé). A 
população migrante, no entanto, acresceu dados para o mercado de trabalho e tornava-se 
uma “mão de obra obsoleta”. Como possibilidade de “ganho de vida”,algumas pessoas se 
estabeleciam em locais com maior concentração de pedestres, estendendo as mãos para 
acolher a ajuda vinda da população.  Na tentativa de sanar o problema foi criado pelos 
presbiterianos a Sociedade Evangélica de Assistência aos mendigos em 1967, que deu 
origem mais tarde a AFAS (Associação Feirense de Assistência Social) e ao SIM (Serviço 
de Integração do Migrante), órgãos que surgiram com a propaganda de tentativa de integrar 
esta população migrante ao conjunto das ofertas de emprego existente na sociedade 
feirense. A definição de população pobre e mendiga foi elaborada na imprensa e na 
atuação destes órgãos. 
Em meio das transformações da urbe, procuro compreender os fatores que promoveram a 
percepção da evidência da mendicância em Feira de Santana, e como estes sujeitos viviam 
na cidade que proclamava um desenvolvimento industrial e que por outro lado não 
absolvia esta mão de obra.   
 
Palavras- chaves: migração, desenvolvimento industrial, pobreza, mendicância. 
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ABSTRACT  
 
 
This monographic study is meant to examine the situation of beggars in Feira de Santana 
from 1970 to 1986, a period of transformation in the city, mostly because it is an important 
road junction, with the bias to analyze mendicancy in the process of migration promoted 
by the departure of the peasant to the city and the arrival of industries in the CIS (Centro 
Industrial do Subaé). The migrant population, however, adds data to the job market and 
became an "obsolete labor". As a possibility to "gain life," some people settled in places 
with higher concentration of pedestrians, helping to welcome the arrival of population. 
Attempt to solve this problem, was created by presbyterians the SociedadeEvangélica de 
Assistência to beggars in 1967, which led later to AFAS (AssociaçãoFeirense de 
Assistência Social) and SIM (Serviço de Integração do Migrante) organs that have 
emerged to integrate this migrant population to all existing job offers at Feirense society. 
The definition of poor and beggar population was drafted in the press and in the 
performance of these organs. Amid of the transformations of the metropolis, I try to 
understand the factors that promoted the evidence of mendicancy in Feira de Santana, and 
how these subjects lived in a city that proclaimed an industrial development and on the 
other hand do not absolved this labor. 
 
Key-words: migration, industrial development, poverty, mendicancy; 
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INTRODUÇÃO 
 

  Com o surgimento da chamada História Social,2 que contrapôs a chamada 

história rankiana, elegeu uma nova abordagem para a história, elevando os sujeitos das 

classes populares enquanto atores sociais, dando preferência aos fatos coletivos em vez dos 

fatos individuais,3 permitiu ao historiador pesquisar temas antes não estudados.  

 Segundo Eric Hobsbawm, a história da sociedade é uma história especifica de 

pessoas que vivem juntas, mas mesmo assim são complexas, pois, é proposta por 

indivíduos diferentes4. Assim os temas sociais estão diretamente ligados com as interações 

entre sociedade e sujeito, e como se interagem em si. Como no caso da exclusão, 

mendicância, pobreza que estão diretamente ligadas à conjuntura socioeconômica.   

 As pesquisas sobre pobreza, mendicância, exclusão social e misériaganharam 

destaque em meados do século XX, de acordo com Sarah Escorel.5Estes temas, no ano de 

1998 foram bastante discutidos, principalmente no Congresso Nacional. Ocorre que a 

discursão desta pesquisa torna-se importante por ser um fato enraizado na realidade social 

do país, demarcado pela desigualdade e pela exclusão.   

Através da história social, procuro estudar a mendicância em Feira de Santana. E a 

análise da mendicância em uma cidade permite compreender os elementos que compõe às 

‘teias’ dessa sociedade em estudo.    

Muitas pesquisas históricas sobremendicância no Brasil retratam principalmente o 

século XIX, pois o período teve importantes transformações sociais, sobretudo com a 

abolição da escravidão. A população urbana cresceu significativamente e as denúncias da 

mendicância tornaram-se notícia. 

                                                 
2
A História social surge com a escola dos annales, e a partir desta “nova postura diante da historiografia” que 

permitiu ao historiador um alargamento tanto de fontes quanto de temas, e a proximidade com as demais 
áreas do conhecimento. Sobre o assunto ver: CASTRO, Hebe. História social. In: CARDOSO, Ciro 
Flamarion. VAINFAS, Ronaldo (orgs.). Domínios da história: ensaios de teoria e metodologia. Rio de 
Janeiro: Campus, 1997.  
3Idem 
4  HOBSBAWM, Eric. Da história social à história da sociedade.  Im: _________Sobre a História. 
Tradução: Cid Knipel Moreira. São Paulo. Companhia das Letras. 1998.  
5 ESCOREL, Sarah. Vidas ao Léu. Trajetórias de exclusão social. EditoraFio Cruz. 1999. 276 p 
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No início do século XIX havia uma tolerância quanto os mendigos, pois a imagem 

destes sujeitos estava carregada de simbologia sagrada, na qual a existência dos mesmos 

garantia a salvação dos mais afortunados, como afirmou Walter Fraga.6  Entretanto a partir 

da segunda metade do século XIX, os mendicantes passaram a ser um perigo para a 

sociedade, e as cidades onde estes sujeitos se concentravam eramconsideradas 

incivilizadas.Esta nova ideologia ocorreu graças às teorias higienistas, na realidade, de 

acordo com Fraga, a elite não tinha pretensão nenhuma de acabar com a pobreza, mas 

apenas ter o controle da mesma.  

Embora seja um problema latente no Brasil, a mendicância passou a ser percebida, 

a partir do crescimento das médias cidades, na segunda metade do século passado, como 

problema social, não pela condição dos sujeitos, mas pela descaracterização do discurso 

desenvolvimentista, elaborado por uma elite da sociedade, ou seja, havia uma busca de 

legitimação deste desenvolvimento a partir da ideia de que o mercado de trabalho estava 

em crescimento.  

Em relação ao Nordeste, houve uma propaganda quanto à criação da SUDENE 

(Superintendência de Desenvolvimento Econômico do Nordeste), autarquia, que no 

discurso da elite política e industrial do período seria responsável por levar o 

desenvolvimento para o interior da região em questão, ou seja, o Nordeste seria um pólo 

industrial desenvolvido e assim haveria a garantia de empregos. 

 Por outro lado, à população que vivia em condição de miséria, nos centros das 

cidades nordestinas, desprovida da garantia de seu sustento, muitas vezes perdido com as 

alterações nas relações do campo, saía para outras localidades em busca de emprego. No 

entanto,como não encontrava, era considerada ‘preguiçosa’, que usava da boa vontade 

alheia, para sobreviver, quando muitos passaram a mendigar nos centros das cidades.  

  Neste sentindo, o ato de mendigar tornou-se prática de cidadãos marginalizados, 

excluídos dos seus direitos, e este grupo da população passou a ser visto com malgrado 

perante a sociedade. O discurso da positivação do trabalho, ao mesmo tempo em que 

seleciona quem deve fazer parte do conjunto de práticas de sociabilidades aceitas, exclui 

uma grande parcela da população, colocando-os à margem da sociedade, sem qualquer 

condição de existência digna.  

                                                 
6
FRAGA, Walter. Uma esmola “pelo amor de Deus”. Dossiê Faces da pobreza. Revista História viva. Ano 

XI. Nº 131. Editora: duetto. 
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Segundo José Amaral Lapa no livro Os Excluídos: contribuição da pobreza no 

Brasil (1850-1930) 7,os pobres só foram vistos como pertencentes à história quando os 

mesmos conseguiram sair da pobreza para a burguesia. O autor fez uma crítica relevante 

quanto ao olhar do historiador para a pobreza. A partir da leitura deste livro, pude perceber 

a importância do estudo das transformações socioeconômicas das sociedades. O que 

possibilitou fazer um paralelo com a sociedade feirense.  

 Bronislaw Geremek, em seu livro Os filhos de Caim: vagabundos e miseráveis 

na literatura europeia 1400-17008 fez uma reflexão quanto à importância de se buscar os 

conceitos de “mendigos”, “miseráveis”, “rico” e “pobre” ao mesmo tempo em que a 

compreensão da situação econômica do local a ser estudado é importante para ordenar os 

fatos e elaborar uma imagem sintética das questões a serem analisadas. 

O livro de Michel Mollat, Os pobres na idade Média9 afirma a existência de uma 

ambiguidade dentro do contexto da pobreza. Para o autor, é mais fácil discernir os 

caminhos que levam da pobreza à miséria do que conhecer as vítimas deste processo.Na 

realidade, os sujeitos que caem na mendicância nem sempre serão vistos como 

trabalhadores que foram expropriados de seu oficio.  

O mendigo, para ele, é visto como um ocioso, enganador e até mesmo aproveitador, 

principalmente dentro do discurso da classe media, detentora de um veículo de informação, 

como por exemplo, o que os Jornais de circulação em Feira de Santana faziam com os 

migrantes. 

Para a autora Laura Souza de Mello, a pobreza e a mendicância são temas ligados à 

desclassificação social e, por conseguinte a marginalização dos sujeitos. Desclassificado 

social, no entanto, é o homem livre pobre frequentemente miserável. No livro 

Desclassificados do ouro: a pobreza mineira no século XVIII,10 a autora afirma que 

para a compreensão do processo de marginalização e necessário pensar nas relações de 

expropriação.   

No entanto, para a percepção do processo da expropriação do trabalho e da 

mendicância se fez importante à leitura de Maria Neyara de Oliveira Araújo, A miséria é 
                                                 
7
LAPA, José Roberto do Amaral. Os excluídos: contribuição à história da pobreza no Brasil: 1850-1930. São 

Paulo, SP: São Paulo: Ed. UNICAMP; EDUSP, 2008. 245p. 
8 GEREMECK, Bonislaw. Os filhos de Caim: vagabundos e miseráveis na litura europeia 1400-1700, 
tradução Henryk Siewierski. Companhia das Letras. 1995 
9 MOLLAT, Michel. Os pobres na Idade Média. Rio de Janeiro: Campus, 1989. 319 p . 
10 SOUZA, Laura de Mello e. Desclassificados do ouro: a pobreza mineira no século XVIII. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Graal, 1986. 237p 



16 
 

os dias: história social da mendicância no Ceará,11onde a autora traz questionamentos 

relevantes sobre a mendicância. Segundo Maria Neyara:existe toda uma conjuntura por trás 

da migração na qual o principal elemento foi à falta do trabalho, e não apenas a estiagem. 

Ou seja, de acordo com a autora, a impossibilidade de entrar no mercado de trabalho dá ao 

sujeito uma promoção indigesta, promove o sujeito à exclusão e a mendicância. 

A leitura do texto de Walter Fraga Filho12 permitiu a compreensão da mendicância 

na Bahia no século XIX, de como esta população era tolerada naquela sociedade, que 

impressionava os visitantes com a sua imponência, e como a mesma passou a ser uma 

ameaça para sociedade na segunda metade do século XIX. 

No trato deste tema, em Feira de Santana, não posso deixar de lado as riquíssimas 

contribuições de Edineide Ferreira de Oliveira Clemente, com o trabalho monográfico 

intitulado: Desencanto social: a representação dos moradores de rua na imprensa 

feirense (1970-1980)13 quanto à percepção da representação dos mendigos na imprensa 

feirense, como era divulgada a exclusão social em Feira de Santana pela mídia da cidade e 

questão.   

Outra contribuição para este trabalho é a monografia de Charlene Jose 

Brito,Presença protestante em feira de Santana: um trabalho ecumênico de ação social 

(1970-1990)14, que fez uma análise da atuação dos presbiterianos na cidade de Feira de 

Santana com a criação de dois importantes centros de assistência ao migrante e ao 

mendigo, que a AFAS (Associação Feirense de Assistência Social) e o SIM (Serviço de 

Integração Migrante). 

As leituras das obras destas duas autoras foram importantes para dar um norte 

quanto às questões ligadas à mendicância na cidade. As autoras discutiram o trato da 

filantropia com a mendicância e a imagem do mendigo na sociedade feirense.  

                                                 
11

ARAUJO, Maria Neyara de Oliveira. A miséria e os dias: história social da mendicância no Ceará. São 

Paulo: Hucitec, 2000. 383 p. 
12 FRAGA, Walter. Uma esmola “pelo amor de Deus”. Dossiê Faces da pobreza. Revista História viva. Ano 
XI. Nº 131. Editora: duetto. 
13 CLEMENTE, Edineide Ferreira de Oliveira. Desencanto social: a representação dos moradores de rua na 
imprensa feirense (1970-1980). Monografia (licenciatura em História). Departamento de Ciências Humanas e 
Filosofia da Universidade Estadual de Feira de Santana. Feira de Santana. 2009.  Orientadora Prof.ª  Zeneide 
Rios de Jesus. 
14 BRITO, Charlene Jose de. Presença protestante em feira de Santana: um trabalho ecumênico de ação 
social (1970-1990). Monografia (licenciatura em História).Departamento de Ciências Humanas e Filosofia da 

Universidade Estadual de Feira de Santana. Feira de Santana. 2008.Orientadora Profª Drª Elizete da Silva. 
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Foram utilizados como fontes15 para o desenvolvimento desta pesquisa os Jornais 

Feira Hoje, Folha do Norte, Feira Livre, Jornal A Tarde,Jornal da Bahia, levando em 

consideração ovalor da imprensa periódica e diária para as pesquisas voltadas para o século 

XX, como deixa claro Eric Hobsbawm.16 Neste sentindo os periódicos sãode extrema 

importância para a compreensão do fenômeno social, por causa da sua amplitude de 

informações quanto às transformações nas sociedades. 

Em geral, os periódicos de circulação em Feira de Santana traziamdiscursos 

pautados no crescimento econômico, no progresso, e ao mesmo tempo em que denunciava 

a existência na cidade uma população que transgredia este discurso, que era os as dos 

pedintes, moradores de rua, e por isto a constate perseguição edenúncias para o aumento de 

sujeitos nesta condição.    

 Esta pesquisa surgiu a partir das minhas interrogações a respeito do discurso 

desenvolvimentista da cidade de Feira de Santana, e do atrativo que a mesma exerceu 

sobre as pessoas que saiam de sua cidade natal para chegar a outras regiões e acabavam por 

ficar na urbe por vários motivos, mas sendo o principal a falta de condição financeira para 

seguir a viagem. 

  Em Feira de Santana, na década de 1970, o progresso se fazia presente como o 

reflexo do que estava acontecendo no Brasil, sob o governo militar, que buscava 

“legitimar” o período com o chamado Milagre Econômico, programa que visava o 

crescimento do país, principalmente com a construção de rodovias, na indústria de energia 

e siderurgia. Assim a Princesa do Sertão desse período, já contava com a malha rodoviária 

conclusa e com o CIS (Centro Industrial do Subaé) inaugurando suas primeiras indústrias. 

Estas mudanças acabaram por transformar a cidade em um importante 

entroncamento rodoviário, passando a ser um dos caminhos obrigatórios para quem 

almejasse chegar as demais regiões do país, mas por questões diversas ficavam na cidade. 

Em muitos casos ao se verem em uma cidade desconhecida, sem emprego, ou alegando 

problema de saúde, alguns sujeitos viam a mendicância como a únicomeio de 

sobrevivência. 

                                                 
15

Existe no Arquivo Gerinaldo Costa, localizado no LABELU, fontes do SIM a respeito da população 

assistida pelo órgão, mas devido ao escasso tempo, não serão utilizados, mesmo assim, agradeço ao 
LABELU pela disponibilização deste material. 
16 HOBSBAWM, Eric.  Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991. Tradução Marcos Santarrita; 
revisão técnica Maria Célia Paoli. — São Paulo: Companhia das Letras, 1995. Título original: Age of 
extremes: the short twentieth century: 1914/1991. 
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Com objetivo de serem notados e assim terem ‘ganho’maior, estes sujeitos se 

estabeleciam em locais de grande fluxo concentração de pedestres. Estaspessoas que eram 

vistas como não aptas a exercer um cargo nas indústrias instaladas no CIS, por falta de 

qualificação. Situação passada de geração em geração, acentuando a condição de exclusos 

da sociedade, já que o mendigo, pedinte ou esmoler é enquadrado como vadio que não 

quer trabalhar, por isto, deve ser retirado dos locais públicos para não servirem como um 

mau exemplo para a sociedade17. 

Na tentativa de sanar o problema,foram criadas a AFAS e os SIM, duas instituições 

ligadas ao presbiterianismo, mas de viés ecumênico, que buscavam apoio junto a 

organizações internacionais e nacionais, por exemplo, o Programa Intensivo de Preparação 

de Mãos de Obras do Ministério do trabalho (PIMPMO) e a Legião Brasileira de 

Assistência (LBA).18 

O objetivo deste trabalho é apresentar elementos interpretativos da situação dos 

mendigos na cidade de Feira Santana durante o período mencionado, discutindo as ações 

voltadas para uma industrialização da cidade e os modos como este centro urbano se 

tornou atrativo para os sujeitos que viam neste processo uma oportunidade de trabalho.  

Boa parte da nossa argumentação é de concordância com as teses sobre a 

expropriação e a reserva de mão de obra como forma de explicação de exercício de 

migração e mendicância e assim discutiremos, a forma como a migração aconteceu 

localmente. Por fim, a mendicância em si, recuperando relatos que foram feitos pela 

mídiaimpressão período sobre como “a sociedade” via estes sujeitos.  Há dualidades 

notáveis nos jogos de argumentação da imprensa e das associações de filantropia e a 

maneira como os próprios podem ser percebidos sob outra lógica de explicação: a dos 

conflitos sociais nos quais estariam envoltos.  

 O trabalho está divido em dois capítulos. No primeiro, intitulado “Em busca de uma 

cidade dos sonhos”, proponho analisar o contexto econômico, como a construção do CIS, 

que era parte do Plano de Desenvolvimento Local e Integrado (PDLI), planejado nos 

padrões da SUDENE, que, de acordo com Francisco de Oliveira, esta autarquia buscava 

legitimar um discurso de desenvolvimento, de geração de emprego, no qual a justificativa 
                                                 
17

Jornal Folha doNorte. 24 de ago. de 1977. Nº 3.882 
18

Sobre a fundação e atuação da AFAS e do SIM ver BRITO, Charlene Jose de. Presença protestante em 

Feira de Santana: um trabalho ecumênico de ação social (1970-1990). Monografia (licenciatura em 

História). Departamento de Ciências Humanas e Filosofia da Universidade Estadual de Feira de Santana. 

Feira de Santana. 2008. Orientadora Profª Drª Elizete da Silva 
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para a implantação do projeto era de ajudar o Nordeste, escondendo assim, segundo o autor 

a intenção de explorar a “força de trabalho”.  

 Outro ponto importante do primeiro capítulo é a migração, que na cidade foi 

motivada pelo processo de modernização agrária, a seca e a falta de empregos, o que veio a 

modificar de certo modo a rotina da urbe, principalmente quando se trata de uma mão de 

obra não utilizada pelas indústrias do CIS ou no próprio comércio da cidade.  

Com o crescimento demográfico, os conflitos sociais se agravaram, tendo em vista 

que a mão de obra não era absorvida, dispersavam em outros setores, como por exemplo, 

os vendedores ambulantes, na construção civil, nas casas de família19, no entanto em 

muitos casos não houve uma alternativa a não ser viver da ajuda alheia.20 

É necessário, para, acompreensãodos motivos de saída dessas pessoas de suas 

cidades de origem, ou a saída do campo para cidade. Apesar de não reunir fontes para esta 

discussão, ensaio um debate a respeito do tema, a partir da bibliografia, onde visualizei que 

seria a falta de oportunidade, a seca, ou a tentativa de prosperar na vida elementos chaves 

para compreender os motivos do aumento da mendicância.  

No segundo capítulo discuto a problemática da mendicância quanto as suas 

praticas, as vivências destes sujeitos,exclusão social, a condição de sobrevivência na “nova 

cidade”, a falta de oportunidade, a ajuda dos órgãos de assistência social feirense. 

A discursão perpassa pelos conceitos de ‘mendigo’, ‘pobreza’, ‘miséria’ 

importantes para compreender o aumento da mendicância, outro problema constante na 

vida de quem vive em situação de extrema pobreza, miséria e exclusão social, inseridos no 

contexto da migração. Os conceitos foram constantemente alimentados pelas perspectivas 

de atuação de assistência da AFAS e apareceram na imprensa de formas diversas, como 

discutirei no texto.  

Portanto, é a partir destes processos que busco, neste trabalho, as situações dos 

mendigos, a partir das relações existentes entre migração e mendicância, mas já deixo claro 

que assim como o termo mendicância é amplo, assim se faz, também, o estudo deste 

fenômeno social. Não podemos deixar que a historiografia se calediante do problema 

social da mendicância.  

                                                 
19 Muitas meninas e as jovens vinham para Feira de Santana para trabalhar nas casas de 
famílias feirenses, este fato era muito comum no período em questão. 
20 Jornal da Bahia. 17/18 de jun. de 1974. 
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A pesquisa em torno da pobreza, mendicância, exclusão não finda, muito há ainda 

para ser investigado, questionado, este trabalho é apenas um “gota no oceano”, que anseia 

por complementos. Por fim espero que questionamentos e curiosidades possam surgir 

sobre o tema após a leitura. A todos (as) uma ótima leitura. 
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Capítulo 1 

Em busca de uma cidade dos sonhos 

 

Na década de 1950, Feira de Santana despontava como a segunda maior cidade do 

estado baiano. A “Princesa do Sertão” dava passos aparentemente rápidos em direção ao 

chamado desenvolvimento, principalmente na área industrial, promovendo uma mudança 

na rotina feirense. Neste contexto, a cidade descrita pelos memorialistas como do silêncio e 

da boa gentileza há muito ficara para trás. 21 

O desenvolvimento, tão alardeado pela elite feirense, foi analisado na tese de 

doutorado de Ana Maria Carvalho22 que afirmou existir um eco, referente ao progresso 

feirense, o qual refletiu em cidades mais próximas, graças às primeiras estações 

radiofônicas que chegavam à cidade.   

 
O rádio, enquanto um meio de comunicação e divulgador das novidades e 
dos lugares teve um papel importante, pois o conhecimento da existência 
de outros lugares melhores de condição de vida chegava ao alcance dos 
iletrados residentes em áreas rurais distantes dos centros urbanos23. 

 

Outro marco importante para o fomento de uma visão progressista 

desenvolvimentista é a inauguração do Centro de abastecimento da cidade, cujo objetivo 

foi mostrar um centro comercial limpo, com a padronização das lojas e bancas, sem a 

presença dos feirantes, que deixava no centro, para os gestores, uma visão de cidade 

desleixada. Contudo, não era apenas o centro comercial que se transformava, mas também 

as relações interpessoais. 24 

                                                 
21 A respeito do surgimento e do desenvolvimento de Feira de Santana ver mais sobre o assunto em: 
BOAVENTURA, Eurico Alves. A paisagem urbana e o homem: memória de Feira de Santana. In: 
BOAVENTURA, Maria Eugênia (org.). Feira de Santana- Editora UEFS, 2006, p.266. Também é possível 
encontrar uma análise mais detalhada em: OLIVEIRA, Clovis Federico Ramaiana Moraes. “Canções de 
uma cidade amanhecente” urbanização, memorias e silenciamentos em Feira de Santana, 1920- 1960. 
Tese doutorado em História. Universidade de Brasília- Programa em pós Graduação em História. 2011. DF.    
22Ana Maria Carvalho faz uma análise em sua tese de doutorado do processo de modernidade de Feira de 
Santana juntamente com a consolidação da imagem de cidade civilizada. No entanto pra saber mais: 
SANTOS, Ana Maria Carvalho. Feira de Santana em tempos de modernidade: olhares, imagens e 
práticas do cotidiano (1950-1960). Tese de doutorado em História (centro de filosofia e ciências humanas ) 
Universidade Federal de Pernambuco.  2008.  
23 Idem. P. 68. 
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Os grandes comerciantes da cidade, que se despontavam na produção agrícola e na 

criação e comércio de gado25 viam nas construções de estradas a possibilidade de escoar e 

receber mercadorias. No entanto, uma parte da população que ficara a margem do 

investimento industrial, principalmente os pequenos produtores feirenses, que chegaram a 

sofrer desapropriações26, tiveram como única alternativa ir para o centro da cidade, que 

propagava “aos quatros ventos” o seu progresso.   

Todas as tentativas de implantação das indústrias da cidade ocorreram em um 

período no qual a política brasileira esteve conturbada, com a instauração da Ditadura Civil 

Militar, cujo um dos projetos era de autoafirmação do poder tendo como base o chamado 

“milagre econômico” 27· . 

Uma das formas de se buscaro desenvolvimento e a expansão da cidade foi a partir 

dos planos integrados promovidos com o financiamento federal. Feira de Santana foi o 

primeiro município do país a elaborar o Plano de Diretor em forma de Lei em 1968, cujo 

objetivo era apontar os problemas para uma urbanização equilibrada e moderna, ainda 

                                                                                                                                                    
 
 
 
24

Sobre o assunto ver ainda, BITENCOURT, Larissa Pacheco Penelu. Trabalho e costume de feirantes de 
alimentos: pequenos comerciantes e regulamentações do mercado em Feira de Santana (1960/1990) 
dissertação (curso de Pós- Graduação em História da Universidade Estadual de Feira de Santana para 
obtenção do título de Mestre em História) orientador Dr. Eurelino Teixeira Coelho Neto. 2009. 
25 A feira do gado se estabelece no início primeira década do séc. XIX, no antigo arraial de Santana dos 
Olhos d'Água a feira livre avoluma-se ano após ano, atraindo um número crescente de tropeiros e 
comerciantes. Por volta de 1819 o lugar já é conhecido como a Feira de Santana, tal é o destaque que aquela 
alcança na região. Para uma melhor compreensão sobre o assunto ver, SILVA, Aldo José Morais. Natureza 
sã, civilidade e comércio em Feira de Santana: elementos para estudos da construção de identidade social 
no interior da Bahia (1833-1927). Dissertação (Mestrado da Universidade Federal da Bahia). Orientador Prof. 
Dr. Antonio F. Guerreiro. Salvador 2000. 
26 Esse problema ocorreu com a população do distrito de Humildes, onde os produtores de farinha de 
mandioca perderam suas terras com a construção da Bahia-Feira, atual 324, e, além disto, viram a sua rotina 
mudar, por exemplo,com a produção da farinha antes manual e que passou a ser mecanizada e a vinda de 
indústrias, sendo a primeira o posto e indústrias de querosene CEDEP. Este assunto é tratado em SANTOS, 
Andreia Teixeira. Entre a casa de farinha e a estrada Bahia-Feira: experiências Camponesas de 
sociabilidade na garantia da sobrevivência. Feira de Santana (1948-1960) Dissertação de Mestrado (programa 
de pós-graduação em História) Universidade Federal da Bahia sob a orientação do prof. Dr Antônio Luigi 
Negro. Material emprestado pelo LABELU. 
27

Para saber mais sobre o desenvolvimento econômico no Brasil ver: EARP, Fabio. PRADO, Luiz Carlos. 
“O milagre” brasileiro: crescimento acelerado, integração internacional e concentração de renda (1967-
1973).  In: FERREIRA, Jorge. DELGADO, Lucinda de Almeidas Neves (ORG.). O Brasil republicano: o 
tempo da ditadura. Vol. 4. Editora Civilização Brasileira. 2007. Rio de Janeiro. 
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segundo Ana Maria Carvalho este plano integrado de desenvolvimento foi festejado e 

amplamente divulgado pelos jornais da cidade. 28 

 Na década de 1950, o país estava sob o governo de Juscelino Kubitschek, que 

idealizou a SUDENE, autarquia subordinada diretamente a Presidência da Republica, e que 

teve em sua secretaria executiva Celso Furtado, responsável pela estratégia de atuação 

entre os anos de 1959 a 1964.29 O intuito da SUDENEera promover o desenvolvimento do 

Nordeste, região que era castigada pela seca e a falta de oportunidades. Entre os s objetivos 

da SUDENE estava a intenção de reparar a diferença industrial existente entre o Nordeste e 

o centro-sul.30 Sendo que o projeto da SUDENE perpassava pelos seguintes requisitos, no 

trato para o desenvolvimento industrial do Nordeste: 

 
Garantia de sinergia e complementaridade entre os instrumentos, políticas 
e programas de ação relativos ao desenvolvimento da Região Nordeste, 
com as diretrizes, estratégicas, instrumentos, políticas e programas 
globais e setoriais estabelecidos pela União para vigorar em todo o 
território nacional; 
Participação direta da Região, através de suas legítimas representações 
sociais, políticas, econômicas e administrativas, frente às autoridades 
representativas da cúpula dirigente do Governo da União, no âmbito do 
seu Conselho Deliberativo, nos processos de formulação, adaptação, 
implementação, execução e avaliação dos programas e políticas públicas 
federais de interesse para o desenvolvimento Regional; 
Dotação de recursos organizacionais e materiais assim como de quadro 
de pessoal qualificado para o desenvolvimento de suas competências 
institucionais e; 
Alocação e disponibilização de recursos orçamentários e financeiros 
suficientes para o cumprimento de suas atribuições. 31 

 

No entanto, Francisco de Oliveira afirma que a SUDENE buscava legitimar a sua 

atuação pautada em um discurso desenvolvimentista. Traduzindo-se em uma afirmativa em 

que as empresas não estavam no Nordeste apenas para explorar um determinado estoque 

de mão de obra, mas ajudar o Nordeste, com a geração de emprego. 32 

 
Em Primeiro lugar através da SUDENE uma ideologia vai recobrir a 
oposição de interesses em relação às novas classes que se formam. É o 

                                                 
28 SANTOS, Ana Maria Carvalho. 2008. p. 32. 
29 OLIVEIRA, Lucia Lippi. O Brasil de JK: A criação da SUDENE. Disponível em: http://cpdoc.fgv.br.  
Acesso 03 de ago. 2014. 
30idem.  
31

BRASIL, [s. n. 2014?] disponível em: http://www.sudene.gov.br. Acesso em 10 de mar de 2014. 
32 OLIVEIRA, Francisco de. A industrialização sob a égide da SUDENE: complementaridade e integração 
nacional. In:_____ O Elo Perdido: Classe e Identidade de Classe. São Paulo: Brasiliense, 1987. P. 65. 
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discurso “nordestino”. As empresas novas não estão vindas para explorar 
a “força de trabalho”, mas para ajudar o Nordeste. O comportamento da 
SUDENE. Nos primeiros anos de existência do organismo de 
desenvolvimento. A SUDENE mesmo é o resultado da aliança de classes 
sem precedentes na história econômica, social é politica do Nordeste.33 
 

Na Bahia, se concentrou a maior parte do capital estrangeiroem relação ao 

Nordesteabsorvendo de 1960 a 1970 cerca de 40 % de investimento, abrindo cerca de 30% 

dos empregos, no entanto a população baiana, e principalmente a feirense continuavam na 

pobreza.34 

Em Feira de Santana foi criado o CIS (Centro Industrial do Subaé), nos moldes da 

SUDENE. Com isso, definitivamente a Princesa do Sertão havia aberto as portas para o 

desenvolvimento industrial que estava nas mãos de poucos, neste sentido não proporcionou 

melhorias para a maioria da população de Feira de Santana.  

A “analise global da economia baiana” 35 se refere a um crescimento que utilizava 

de uma política econômica ofertada pelo governo para o fomento da indústria no Estado, 

aponta também o petróleo como o causador das mudanças no campo e naagro economia, 

argumentos que fazem parte da tentativa de demonstrar que a Bahia estava em 

crescimento, sem deixar transparecer a exploração da mão de obra existente por trás do 

discurso desenvolvimentista elaborado pelo governo do estado da Bahia.  

Segundo Marx36 a burguesia modificou até mesmo a relação existente entre 

famílias transformando-as em relações monetárias. A partir deste modo de pensamento, é 

fácil perceber que as relações se tornam vazias, mesmo que contenha por trás todo um 

trabalho de conscientização mostrando o lado bom deste desenvolvimento industrial. 

Este discurso também foi elaborado em Feira de Santana, quando os jornais em 

seus classificados intitulavam, geralmente, as manchetes como: mais progresso na cidade 

de Feira de Santana. Em um anúncio de terrenos próximos ao bairro industrial,37 assim está 

                                                 
33 Idem. 1987. P 65. 
34A Análise global de economia baiana é um diagnóstico. Governo de Antônio Carlos Magalhaes. Secretaria 
do planejamento, ciência e tecnologia fundação do planejamento – CPE- 1974. Vol. 1.  Material encontrado, 
e emprestado pelo LABELU, trata-se de um a espécie de enciclopédia onde apresenta uma análise da 
situação econômica do estado da Bahia, apontando os números de vários setores da região. 
35Id. Ibid. 
36MARX, Karl. ENGELS, Friedrich. O manifesto comunista. Ed. Ridendo Castigat Mores. Edição eletrônica 
Disponível emhttp://www.ebookbrasil.org;adobeebookmanifestocomunista.pdfAcesso em 05 de nov de 2014. 
37 E importante salientar que com a chegada das indústrias ao CIS houve um crescimento em relação aos 
bairros ditos industriais, que na realidade se confundem com a criação de bairros suburbanos. Estes bairros 
são criados nas redondezas das indústrias. 
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escrito: “Feira chama o progresso”, tendo o intuito de vender linhas telefônicas recém- 

chegada à cidade.38 

 

 
 Fig.01-discurso desenvolvimentista em propaganda no Jornal da cidade39 

 Todo este acúmulo de riquezas, maquiada de modernização e progresso, foi quem 

interferiu no modo de vida dos feirenses. Na literatura dos memorialistas feirenses, o 

fenômeno foi visto como uma cordialidade que se perdeu, quando os bairros ficaram 

distantes, não permitindo mais a relação mais próxima entre amigos e parentes.40 

O campo foi o local onde se teve a maior interferência em sua rotina, caracterizada 

por uma política de fomentação campesina, intensificada nos anos de 1970, e que segundo 

Sônia Regina estaria apoiada nos seguintes tripés.  

 
Abundância de crédito agrícola, absorção de insumos modernos e 
integração aos grandes circuitos de comercialização, promovidos pelo 
Estado, quatro processo do qual emergiram os CAIs (Complexos 
Agroindustriais), irredutíveis, simplesmente, às fazendas. O 
desenvolvimento do capitalismo no campo brasileiro, sem qualquer 
alteração na estrutura fundiária, gerou efeitos socioeconômicos perversos 
como a forte concentração da propriedade, o êxodo rural, o aumento da 
taxa de exploração da força de trabalho e o declínio na qualidade de vida 

                                                 
38Feira Hoje Dezembro de 1979. Ano X. Nº 1.679 
39

idem 
40

BOAVENTURA, Eurico Alves. A paisagem urbana e o homem: memória de Feira de Santana. In: 

BOAVENTURA, Maria Eugênia (org.). Feira de Santana- Editora UEFS, 2006, p.266. 
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da população rural, originando movimentos pró-reforma agrária 
organizada pelos próprios agentes afetados.41 

 
Podemos acompanhar através desta análise que os pequenos produtores rurais 

viram a implantação de novas técnicas de manejo do campo sem nenhuma condição de 

adquirir a essas novas ferramentas, acabaram por vender suas terras por valores abaixo do 

mercado imobiliário buscando refúgio nas cidades, principalmente, de médio porte, no 

caso, Feira de Santana.   

 

  1.1 Novos caminhos, velhos problemas.     

 

A partir de 1930 a cidade de Feira de Santana deu início à abertura de malha 

rodoviária,42 que contribuiu para o desenvolvimento do comércio ao melhorar as 

condiçõesparao escoamentodos produtos agrícolas da região. Um dos exemplos foi à 

farinha produzida no distrito de Humildes, promovendo a migração interna rural urbana, 

que se caracteriza pela saída de pessoas da zona rural para a urbana.43 

44 

 A década de 1970foi marcadapelo alto índice do êxodo rural na cidade em questão, 

motivada pela expansão do capitalismo, neste período a zona urbana chegou a 134.263 e a 

zona rural chegou a 55. 813 habitantes, como demonstra o gráfico acima.45 

                                                 
41 MENDONÇA, Sônia Regina. O patronato Rural Brasileiro na atualidade: dois estudos de caso. Anuário 
del centro de estudos históricos.Prof. Carlos S, Segreti Córdoba (Argentina) año 8. Nº8 2008.p.140-141. 
Disponível em: http://www.unirioja.es. Acesso em 30 de set de 2013 
42 Mais sobre o assunto ver ZORZO, Francisco Antônio. A Modernização dos Transportes, Fluxos 
Mercantis e Crescimento de Feira de Santana (Séculos XIX e XX) 
43 O distrito de Humildes era um grande produtor de farinha da região de Feira de Santana, SILVA, Andréia 
Santos Teixeira. Entre acasa de farinha e a estrada Bahia-Feira, experiência camponesa de conflito e 
sociabilidade na garantia da sobrevivência. Feira de Santana 1948-1960. Dissertação de mestrado pós- 
graduação em História da Universidade Federal da Bahia. Professor Orientador. Antônio Luigi Negro. 
Trabalho cedido pelo LABELU. 
44

Idem. Tabela elaborada apartir dos números citados no trabalho de Andréia Santos Teixeira Silva  

34.277 69.884 134.26372.928 71.873 55.813

1950 1960 1970

população de Feira de santana entre  
1950 a 1970

pop. urbana pop. rural 
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  Este processo, segundo Francisco de Oliveira é conhecido como desruralização da 

economia, que invertia a situação da cidade com a criação de suposta possibilidade de 

emprego46, promovendo o aumento da migração e consequentemente o aumento do 

desemprego. É o que afirma Marx no seu livro Manifesto do Partido Comunista. 

 
A burguesia submeteu o campo ao domínio da cidade. Criou cidades 
enormes, aumentou intrinsicamente a população urbana em relaçãoa rural 
e arrancou assim uma parte considerável da população do 
embrutecimento da vida rural. Assim como subordinou o campo a cidade, 
subordinou os países bárbaros e semibárbaros aos países civilizados, os 
povos camponeses aos povos burgueses, o oriente ao ocidente.47 
 

 Foi justamente o que aconteceu em Feira de Santana, uma cidade que tinha a sua 

economia ligada ao campo de uma hora para outra se vê as voltas da industrialização que 

promoveu a descaracterização da mesma, da cidade ligada ao comércio de produtos 

oriundos da zona rural.  

          Contudo a área urbana feirense cresceu também graças ao aumento de pessoas 

vindas de outras regiões do Nordeste, como por exemplo, Pernambuco, Alagoas, Ceará, 

Maranhão, etc; geralmente vinham em busca de uma melhor condição de vida.48 Ocorre 

que os migrantes procuravam cidades de médio porte, para depois chegarem até as cidades 

de porte maiores. 

 
A decisão de migrar de pequenos centros ou de zonas rurais para cidades 
maiores passa por diversos fatores que terminam convergindo para a 
efetivação do fato em si. O anseio individual pela modernidade, as 
necessidades econômicas, o desemprego são fatores que reforçam as 
decisões de mudança, muitas vezes, apresentando-se como fatores de 
expulsão de determinados espaços49.  

                                                                                                                                                    
45

Idem. Segundo Andréia, não podemos pensar que este possesso aconteceu apenas pela saída dos 

camponeses para a urbe, mas também pela atração do CIS e do Centro de Abastecimento que aumentou o 
tamanho da feira livre e dos feirantes. p. 95.  
46 No entanto vale salientar que para Francisco de Oliveira a ideia de inchaço é uma interpretação equivocada 
do chamado modo de produção subdesenvolvida, na realidade a ideia de inchaço, para o autor esconde o 
mecanismo fundamental o uso da força de trabalho, que é remunerada a níveis baixíssimos. OLIVEIRA, 
Francisco de. A economia brasileira: critica a uma razão dualista. Revista Estudos CEBRAP. Número 
2.1987. p.82 Disponível em: http://www.cebrap.org.br/bibliotecavirtual . Acesso em: 08 de set de 2015.  
47MARX, Karl. ENGELS, Friedrich. O manifesto do Partido Comunista, tradução Pietro Nasseti. 2. ed. 
São Paulo. Martin Claret. 2000.  p 49 
48 Jornal Feira Hoje.Dezembro de 1979. Ano X. Nº 1.69 p. 02 
49

Santos, Maria Luiza Silva.  Migração e pobreza no sul da Bahia: a relação com a teoria da privação das 

capacidades. In: VI Encontro Nacional Sobre Migrações. 2009. Belo Horizonte, MG. Disponível em: 
http://www.abep.org.br. acesso em 31 de jun. de 2014. 
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 É comum associarmos os problemas na urbe ao aumento populacional, no entanto 

ocorre dentro do processo de deslocamento uma troca de cultura que é pouco observada 

nas pesquisas sobre o tema. O migrante recebea condição de provocador dos problemas 

sociais, em conjunturas diversas. Sabemos que, na realidade, a sua travessia para a cidade e 

sua condição de mendicante precisa ser observada como uma via de mão dupla. Ora foi a 

falta de políticas públicas que segure esta população na sua cidade de origem, ora foi à 

propaganda que se vinculou ao desenvolvimento de cidades de médio porte, como no caso 

de Feira de Santana. 

Ocorre que a elite da sociedade via nestes migrantes uma ameaça à identidade local 

e a ocupação dos espaços físicos e sociais, ao mesmo tempo em que cria um discurso 

demostrando uma insatisfação quanto aos recém-chegados, como deixa claro Maria 

Luiza50, de acordo com a autora este medo surge por que o governo não sabe como lidar 

com a própria migração:  

 
(...)esse fenômeno pode ser interpretado como ameaça à identidade, à 
integridade local, e à ocupação de espaços físicos e sociais dentro das 
cidades. Passa, então, a ser interpretado através de discursos 
etnocêntricos que verbalizam sentimentos de insatisfações frente à 
ameaça de tudo que é novo e que pode ser nocivo para a sociedade 
receptora. 
Essa sensação de medo e ameaça pode decorrer do modelo de imigração, 
do perfil dos migrantes e de administrações e governos que, não sabendo 
lidar com o crescimento urbano (...).51 

 
  Ainda segundo a autora, os governos atribuem os problemas populacionais ao 

aumento do contingente, na realidade o fator principal para esta situação não é a migração, 

mas o aumento vegetativo. Este é um ponto de partida para a crítica das medidas de 

acompanhamento do crescimento: impedir a migração não resolve o problema.52 

 Com a abertura da malha rodoviária na cidade, a população deu salto em 

quantidade, em 1979 a população de Feira de Santana era de 253.21653.  Segundo o Jornal 

Feira Hoje dos moradores de Feira de Santana 42,06 % são feirenses natos e 49, 03 % 

                                                 
50Idem.    
51 Idem 
52George Martine apud Santos, Maria Luiza, 2014. A autora também aponta como uma das soluções para o 
crescimento demográfico nas cidades de médio porte o controle da ntaliade e por seguinte ira controlar o 
aumento vegetativo 
53

Jornal Feira Hoje. Dezembro. 1979. Ano X. Nº 1.679. p.02.  
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nasceram em outras cidades, já os forasteiros são 57, 97 % contra 42, 06 % de feirenses 

natos54. A maioria dos migrantes vindos para a cidade de Feira de Santana era de 

Pernambuco, Sergipe e Minas Gerais, e superava em números os feirenses natos no 

período.   

De acordo com o jornal A Tarde o crescimento populacional no período de 1970 foi 

de 53,2% para o Estado da Bahia, 25,01% para o Nordeste e de 106,05 % para Feira de 

Santana55. Isto demostra que um terço da população feirense é formado por pessoas que 

não nasceram na cidade, situada a 106 quilômetros da capital do Estado.Troncando a 

porcentagem por números temos o seguinte panorama do contingente Demográfico de 

Feira Santana, frente ao Estado da Bahia e ao Nordeste:56 

 

Tabela 01- população feirense frente ao Estado da Bahia e do Nordeste 

                           Feira de Santana                      Bahia                            Nordeste 

Anos  Pop. total Pop. urbana Pop. total Pop. 

Urbana 

Pop. 

Total 

Pop. 

Urbana 

1950 35,0 26,5 4,834. 6 1.250, 5 17.973, 4 4.744,8 

1960 68,0 61,6 5.990,6 2.083,7 22.428.0 7.670,4 

1970 133,6 127,0 7.493,5 3.05,5 28.110.7 11.751,7 

 

O quadro acima demostra dois importantes fenômenos, o crescimento populacional 

de Feira de Santana e o crescimento da população urbana, reflexos da migração. Já em 

1979,Feira de Santana estava apenas atrás da capital do Estado, Salvador em números de 

habitantes. Veja a tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

                                                 
54O jornal Feira Hoje, afirma existe três versões para a real população da cidade, no entanto a informação 
aceita pelo jornal e a de Paulo Brandão, o mesmo afirma que o município tem 253,216 ha e conta com 44, 
423 famílias. 
55 Jornal A Tarde. Junho de 1978.( recorte encontrado no Arquivo Publico Municipal, não há informação 
sobre o numero é o ano) 
56Idem  
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Tabela 

  02. Os05 municípios baianos acima de 50 mil habitantes57: 

 

 

A população feirense saiu de 133,6 habitantes para 253,216 habitantes, um 

crescimento de quase 90 %, onde a maioria é oriunda de outras regiões e Estados.  Em sua 

grande parcela os migrantes, ao chegar a uma cidade de médio porte, o mesmo passar a 

fazer parte de um crescimento urbano desorganizado, colocam os sujeitos migrantes a parte 

da sociedade, tornando-os exclusos, Maria Luiza Santos, afirma ainda que o migrante 

passa por um sentimento duplo de exclusão.58 De fato o pobre é visto como um fardo para 

sociedade e para o governo que tende a buscar uma alternativa, cujo objetivo é diminuir a 

concentração urbana. 

 Na tentativa de ordenar o espaço da urbe, e desta maneira disciplinar a população 

que vivia em barracos, em favelas ou nas ruas da cidade, além da população que vivia 

emconstante luta por direito a moradia59, o então prefeito Colbert Martins, em agosto de 

1977   criou o Planolar, com o intuito de resolver os problemas habitacionais da população 

carente e migrante. Os primeiros loteamentos do Planolar criados no período foram o 

Jardim Cruzeiro e o Campo Limpo60.  

Segundo Henri Lefebvre o pensamento urbanístico que se dirige as iniciativas dos 

organismos públicos e não públicos era, simplesmente, de fornecer moradias o mais rápido 

                                                 
57 Esta tabela é uma versão do material encontrado no jornal Feira Hoje.dezembro de 1979. Ano X. Nº 1.679 
p. 27.  
58 Santos, Maria Luiza Silva. Migração e pobreza no sul da Bahia: a relação com a teoria da privação das 
capacidades. In: VI Encontro Nacional Sobre Migrações. 2009. Belo Horizonte, MG. Disponível em: 
http://www.abep.org.bracesso em 31 de jun. de 2014. p. 3. 
59 Em Feira de Santana temos, por exemplo, George Américo líder dos sem-teto em feira que liderou a 
invasão do campo da aviação, que atualmente é um dos bairros mais populoso de Feira de Santana e que tem 
o nome de Conjunto Habitacional George Américo.  
60 Jornal Feira Hoje, dezembro de 1979. Ano X. Nº 1.679. p 01.  

Município                          população em 1979 

Salvador................................1.487.580 

Feira de Santana....................253.216 

Vitória da Conquista.............182.433 

Itabuna..................................157.821 

Jequié....................................131.120 
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possível com baixo custo61 ao mesmo tempo em que cria um local para acomodar de forma 

ordeira as famílias que migravam para urbe.  

No entanto, o arquiteto Amélio Amorim fazia críticas em relação ao Planolar, pois 

de acordo com o arquiteto o planejamento urbano não podia ser fruto e nem limitado aos 

interesses políticos imediatos,62 percebe-se que na realidade, o objetivo do Planolar em 

Feira de Santana, que não era o de dar moradia para quem não tinha, mas sim de evitar as 

construções de favelas e de invasões, pois não é a toa que o título empregado pelo jornal 

para a notícia foi “Planolar contra as favelas”.  

 A Igreja Católica também se mostrou preocupada com a migração e pensando 

nesse movimento migratório em 1980 a Confederação Brasileira dos Bispos do Brasil 

(CNBB) promoveu uma campanha da fraternidade abordando este tema, justamente no 

auge do processo de migração.63 

 Com o lema “para onde vais?” a Igreja Católica procurou refletir sobre o processo e 

a problemática da migração, segundo D. Ivo Lorscheider, cardeal presidente da CNBB, a 

campanha quer ser um brado de solidariedade para os irmãos migrantes que se deslocam de 

uma cidade para outra de uma região para outra.64 

Neste sentido, percebemos que a migração se tornou um problema grave para as 

cidades e para o próprio sujeito que migrava, pois as cidades não comportavam estes 

sujeitos migrantes, não havia estrutura para abarcar a esta população, a ponto da Igreja 

Católica colocar o assunto em pauta na campanha da CNBB de 1980.    

 

                                                 
61LEFEBVRE, Henri. O direito a cidade. Tradução Rubens Eduardo Frias. São Paulo. Centauro, 2001. 
Titulo original: Le Detroit à la ville. 
62 Jornal Feira Hoje. Dezembro de 1979. Ano X. Nº 1.679. p. 01.  
63 Folha do Norte. Fevereiro de 1980. Ano LXX. Nº 4.698. p. 03  
64Idem  
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 Fig. 02. Cartaz da Campanha da fraternidade 198065 

 

Vale salientar que tanto a mobilidade social quanto a migração, são dependentes de 

uma flutuação econômica, que aumenta ou diminui o poder aquisitivo da população.A 

secaque castigava Pernambuco, Ceará, e, além disto, estas regiões viviam sobtensão no 

campo.66 Existem distintos fluxos de migração: rural-rural, urbana-rural, urbano-urbano e 

rural-urbano.67 No caso nordestino o tipo de migração mais presente e a de origem rural 

para a urbana. 

Fugindo destes problemas, ao chegar a Feira de Santana, cidade conhecida pelo seu 

entroncamento rodoviário, se vendo em situação complicada, sem dinheiro pra continuar a 

viagem, sem ter para onde ir, em muitos casos acabava ficando pelo centro da cidade a 

pedir esmolas. Sina triste de quem busca um futuro melhor, e ver a esperança, a que 

nosdeclaramos ser a “última a morrer”, acabar embaixo de uma marquise em uma cidade 

completamente estranha. 

                                                 
65 Cartaz disponível em:http://campanhas.cnbb.org.br/campanha/fraternidade1980. Acesso em 09 de out. de 
2015 
66 O campo nos Estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Ceará, sofreu uma severa repreensão, antes e 
durante o governo civil militar, varias famílias de camponeses tiveram que sair de fugidos dos locais onde 
vivia, toda esta situação de conflito fora uma tentativa de terminar com a atuação das chamadas ligas 
camponesas que buscavam garantir o direito dos camponeses. Sobre o assunto ver ANDRADE, Manuel 
Correia de. Lutas camponesas no nordeste. Série princípios. Editora Ática. 1986.  
67 GOLGHER, André Braz, MARQUES Denise Helena França.  A migração urbano/urbano, rural/urbano, 
urbano/rural e rural/rural no Brasil: a busca de padrões e de diferenças – implicações para a pobreza rural. 
Trabalho apresentado no XV encontro Nacional de Estudos Populacionais, ABEP, realizado em Caxambu- 
MG – Brasil, 18 a 22 de setembro de 2006. 



 

É o que aponta uma reportagem no jornal Feira Hoje de 1979, afirmando que o 

êxodo rural ainda permanecia muito forte, onde pessoas vindas da zona rural transformava 

a paisagem, ainda segundo o jornal. 

 

A Feira agrícola, comercial, patriarcal, camponesa transformada pela 
tecnologia do Subaé em paraísos rurais iludidos, exibe agora seu painel 
de retirantes ironicamente sob cartazes de fartura, luxo e conforto. Às 
vezes, o critico mais fe
aquela tese de que vivemos no “melhor dos mundos possíveis”. At
uma família vestida de trapos, comendo restos, mendigando, doente, 
desesperada, acampa 
chagas
que muito ainda tem que fazer.
Principalmente amparar as legiões de desprotegidos desempregados, de 
carentes, desnutridos e transformar a tecnologia onipotente em 
instrumento nivelador. 

 

Assim estava a imagem de Feira de Santana lugar onde tinha o desenvolvimento 

industrial sufocando a pequena propriedade agrícola que daria conta de absorver uma mão 

de obra obsoleta para o processo que estava em andamento.

 Contradizendo o processo de dese

Estado, está é a foto que o Jornal Feira Hoje publicou

positiva do Estado da Bahia e principalmente do Governo de Antonio Carlos Magalhaes.

 

Fig. 03  Migrantes morando 

                                                
68 Feira Hoje. Janeiro de 1979.  Ano X.  Nº 1.
69

Jornal Feira Hoje. Dezembro de 1979, 

É o que aponta uma reportagem no jornal Feira Hoje de 1979, afirmando que o 

êxodo rural ainda permanecia muito forte, onde pessoas vindas da zona rural transformava 

egundo o jornal.  

A Feira agrícola, comercial, patriarcal, camponesa transformada pela 
tecnologia do Subaé em paraísos rurais iludidos, exibe agora seu painel 
de retirantes ironicamente sob cartazes de fartura, luxo e conforto. Às 
vezes, o critico mais feroz tem seu momento de otimismo e concorda com 
aquela tese de que vivemos no “melhor dos mundos possíveis”. At
uma família vestida de trapos, comendo restos, mendigando, doente, 
desesperada, acampa a sobra do otimismo oficial e escancara a suas 
chagas. Então a realidade volta a mostrar seu tom de cinza e nos adverte 
que muito ainda tem que fazer. 
Principalmente amparar as legiões de desprotegidos desempregados, de 
carentes, desnutridos e transformar a tecnologia onipotente em 
instrumento nivelador. 68

 

Assim estava a imagem de Feira de Santana lugar onde tinha o desenvolvimento 

industrial sufocando a pequena propriedade agrícola que daria conta de absorver uma mão 

de obra obsoleta para o processo que estava em andamento. 

Contradizendo o processo de desenvolvimento baiano aclamado pelo governo do 

a foto que o Jornal Feira Hoje publicou, no intuito de criar uma imagem 

positiva do Estado da Bahia e principalmente do Governo de Antonio Carlos Magalhaes.

 

Migrantes morando embaixo de outdoor do Governo do Estado da Bahia

 

         
Ano X.  Nº 1.621. p 03. 

de 1979, Ano X nº 1.679 p.06. 
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É o que aponta uma reportagem no jornal Feira Hoje de 1979, afirmando que o 

êxodo rural ainda permanecia muito forte, onde pessoas vindas da zona rural transformava 

A Feira agrícola, comercial, patriarcal, camponesa transformada pela 
tecnologia do Subaé em paraísos rurais iludidos, exibe agora seu painel 
de retirantes ironicamente sob cartazes de fartura, luxo e conforto. Às 

roz tem seu momento de otimismo e concorda com 
aquela tese de que vivemos no “melhor dos mundos possíveis”. Até que 
uma família vestida de trapos, comendo restos, mendigando, doente, 

sobra do otimismo oficial e escancara a suas 
. Então a realidade volta a mostrar seu tom de cinza e nos adverte 

Principalmente amparar as legiões de desprotegidos desempregados, de 
carentes, desnutridos e transformar a tecnologia onipotente em 

Assim estava a imagem de Feira de Santana lugar onde tinha o desenvolvimento 

industrial sufocando a pequena propriedade agrícola que daria conta de absorver uma mão 

nto baiano aclamado pelo governo do 

, no intuito de criar uma imagem 

positiva do Estado da Bahia e principalmente do Governo de Antonio Carlos Magalhaes. 

outdoor do Governo do Estado da Bahia69 
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Debaixo de um outdoor que propagava o novo ciclo para a Bahia, com projeções 

para a indústria e para o social, famílias montaram barracos de lonas, descontruindo a 

imagem divulgada pelo governo do Estado. Essa foto mostra bem o que acontecia em Feira 

de Santana, que dava ares de progresso, mas continuavam os mesmos problemas, falta de 

emprego nas cidades, apesar da implantação do CIS, êxodo rural provocado pela 

introdução do capitalismo no campo, e a produção de excluídos na zona urbana da cidade. 

Feira de Santana fora projetada como a cidade do futuro, a cidade onde seria 

possível a realização de um sonho, mas na realidade o que ocorriaeraa proliferação de 

pessoas que sem nenhuma estrutura de vida, vivendo em extrema pobreza, passavam seus 

dias a pedir esmolas, pelas ruas da cidade que se orgulhava de seu desenvolvimento. No 

entanto, este problema será analisado no capitulo seguinte. 
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Capitulo II 

Mendigar para sobreviver 

 
 
“Bem aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos Céus”.  
(BÍBLIA, Mt., XVI, 3). 
 

“Nesta cidade não se dá esmola, leve o mendigo para a AFAS” 70, assim os jornais 

feirenses reproduzia a campanha da AFAS na tentativa de mostrar a sua atuação frente a 

estes sujeitos,71 principalmente no tocante a formação de mão-de-obra adequada para as 

indústrias que estavam se instalando na cidade. Ocorria que a situação da população sem 

moradia e sem condição de sobrevivência, que com o passar do tempo se agravava, graças 

à propaganda desenvolvimentista em torno da Princesa do Sertão72 e da escassez de 

trabalho em alguns Estados do Nordeste e de Minas Gerais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 04 Jornal Folha do Norte. 1º de maio de 1976. P. 09 

 

                                                 
70 Jornal da Bahia, mar 1978.( recorte encontrado no Arquivo Publico Municipal, não há informação sobre o 
numero é o ano) 
71 Existia na cidade em questão placas com este dizer nas entradas, nas saídas e em locais estratégicos da 
cidade, como deixa claro o Jornal Feira Hoje, 22 de fevereiro de 1980, nº 172, página 03. 
72 Ver mais em BRITO, Charlene Jose de. Presença Protestante Progressista em feira de Santana: um 
trabalho ecumênico de ação social (1970-1990) p. 37-44; subitem 2.1; a autora afirma que a ideia de 
município com vocação industrial foi disseminada pelos jornais de circulação local, estes mesmos periódicos 
tinham uma parceria com as famílias de classe media da cidade em questão.       
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A urbe se fundamenta, sobretudo a partir de muitos conflitos. Segundo José 
Roberto Lapa, é no centro urbano que acontece um acirrado contraste entre miséria e a 
riqueza, graças a sua concentração populacional, o que não significa dizer que o campo 
esteja livre deste processo, pois, de acordo com o autor:No palco urbano se acirra a 
contraste entre a miséria e a riqueza, graças à concentração demográfica espacial, enquanto 
no campoocorre à rarefação individualiza o colono e o camponês pobre.73 

Ao sair do campo para as cidades de grande e médio74 portes, o camponês se depara 
com uma barreira, justamente a possibilidade de conseguir a sua subsistência, onde, 
segundo José Roberto Lapa75 , o mercado de trabalho relega o excedente de mão da força 
de trabalho, levando-os ao parasitismo, dependência e a indigência, que recaia no ato de 
pedir esmolas.  
 A análise feita por Antônio Carlos Cordeiro, então diretor executivo da Associação 

Feirense de Assistência Social (AFAS), ao jornal Folha do Norte, sobre os principais 

elementos causadores da mendicância em Feira de Santana afirma que não existe uma 

explicação estrutural, segundo o mesmo.  

 
A mendicância é gerada por problemas de ordem estrutural, como por exemplo, 
o sub-emprego, o desemprego, a prostituição e a criança abandonada- diz 
Antônio Carlos, e, sobretudo o êxodo rural, que é a saída do homem do campo 
para a cidade, determina a permanente existência do pedinte” 76.  

 

No entanto, existem dois processos que foram bastante agressivos no campo, foram 

o aumento da exploração de terras no campo e o crescimento da agroindústria, onde forçou 

o sujeito a exclusão graças ao mercado de trabalho. Onde a elite rural e industrial cria a 

mão de obra excedente, ao mesmo tempo em que elege os mesmos a uma dependência, 

indigência completa levando-os a viver nas ruas à espera da ajuda alheia. 

                                                 
73 LAPA, José Roberto AmaralOs excluídos:contribuição à História da pobreza no Brasil (1850-1930). 
Campinas. 2008. Editora da UNICAMP. 2008.  p 24.  
74 Ver mais em SANTOS, Maria Luiza Silva.  Migração e pobreza no sul da Bahia: a relação com a teoria 
da privação das capacidades. Onde a autora faz uma análise a respeito da migração no Sul da Bahia e afirma 
que a decisão de migrar de pequenos centros ou de zonas rurais para cidades maiores passa por diversos 
fatores que terminam convergindo para a efetivação do fato em si. O anseio individual pela modernidade, as 
necessidades econômicas, o desemprego são fatores que reforçam as decisões de mudança, muitas vezes 
apresentando-se como o fator de expulsão de determinados espaços.  
75  LAPA, 2008, p 24. 
76  Jornal Folha do Norte, agosto 1976, nº 3.194. p.01     
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Nesse contexto, não podemos deixar de lado um dos principais fatores desta 

dinâmica urbana, a flutuação econômica que aumenta ou diminui a prosperidade material,é 

em meio ao processo da flutuação econômica que os pobres acabam por ficar cada vez 

mais pobres ainda segundo Bronislaw Geremeck. 

 
A mobilidade social e a dinâmica da estrutura de propriedade eram obviamente 
dependentes da flutuação econômicas, que levam a redução ou aumento das 
oportunidades de prosperidade material, ou seja, uma situação desfavorável para 
uma classe ou grupo e favoráveis para outro77.  

 

 Assim se desenhava as relações no campo no Nordeste, onde os sujeitos 

camponeses saíram em busca de cidades do Sul e Sudeste do Brasil. Esta situação foi 

muito retratada nos jornais feirenses, apontando até mesmo como ocorre o processo, sem 

fazer uma análise da raiz do problema. Em geral a desculpa era de que os recursos em 

Feira de Santana eram amplos, e por outro lado houve a saída do campo para a cidade, 

temos como, por exemplo, a fala domonsenhor Renato Galvão78 este processo só foi 

possível em Feira de Santana graças ao a amplitude dos recursos humanos e a grande 

marcha do homem da zona rural para a cidade, constituindo o êxodo rural.79 

O êxodo rural que foi provocado, em sua maior parte, pela expansão da pecuária e 

pela especulação imobiliária de forma que o rurícola não tinha como se defender, saindo 

em busca de oportunidade nas cidades.80 Por outro lado, a urbe não parecia ser um local de 

fácil adaptação, principalmente no que se refere à busca por uma colocação no mercado de 

trabalho, motivado principalmente pela falta de qualificação. 

Este é o caso de Ivonete da Silva, relatado no jornal Feira Hoje, que fugiu da seca 

que castigou a Paraíba, mas seu intento era chegar até a cidade de Candeias onde poderia 

conseguir um trabalho na roça.  

 
Ivonete da Silva chegou ontem à cidade procedente da Paraíba, fugindo 
da seca, ela disse que está pedindo esmola para conseguir alimento e 
prosseguir viagem até a cidade de Candeias, onde “existem 
variaspossibilidade de arranjar emprego na roça” conforme lhe informara, 

                                                 
77

GEREMECK, Bronislaw. Os filhos de Cain: vagabundos e miseráveis na literatura europeia: 1400-1700. 

Tradução do polonês Henryk Siewieski. São Paulo. Companhia das Letras 1995.p 19.   
78 Monsenhor Renato Galvão era cura da Catedral de Senhora Santana e ex-presidente da Afas - Associação 
Feirense de Assistência Social. Jornal Feira Livre, jun. 1979. P 03.  
79 Jornal Feira Livre. Semanário Regional. Ano I. Nº 09. Junho de1979. p. 03.  
80 Jornal A Tarde, jun 1978. ( recorte encontrado no Arquivo Publico Municipal, não há informação sobre o 
numero é o ano) 
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Ivonete disse que trabalhava no campo, mas saiu de lá por causa da seca e 
quando chegou aqui o dinheiro acabou81.  
 

Cidade nova, novos ares, mas os problemas são os mesmos, pois apesar de fugirem 

da pobreza extrema, da fome da miséria, da seca, continua com a mesma, indesejada 

companhia da pobreza, da falta de oportunidade. Como sobreviver em Feira de Santana? A 

solução mais imediata que os migrantes viam em seu horizonte, era a de pedir ajuda as 

pessoas com o “bom coração”.    

 
 
2.1 Pobreza e miséria: diálogos com a mendicância  
 

 
Pobreza 

Estudos da Fundação Getúlio Vargas apontam cerca de 30 milhões de 
pessoas vivendo no Brasil em condição de “pobreza absoluta”, ou seja, 
sem meios para pagar, com 50% de sua renda, uma dieta de custo mínimo 
necessária ao seu organismo, avaliado em Cr$2.661,00 por ano, ao preço 
de hoje e reservar ainda metade restante para defesa não alimentares. 
Segundo a pesquisa, a necessidade de complementação de receita 
daquelas pessoas até o nível exigido pelo custo da dieta e de Cr$65 
milhões por ano, e o estado com maior concentração de pobreza são a 
Bahia, o Ceará e minas Gerais, mas também o Paraná há regiões 
necessitadas82.   
 

 Apesar do discurso desenvolvimentista que ocorria no Brasil, mais especificamente 

em Feira de Santana, a pobreza era uma realidade indigesta para a elite. É a nota, da coluna 

ETC E TAL que retratou como estava a população pobre no país. Porém, este suposto 

desenvolvimento representava uma maior incidência de exploração do trabalho também no 

campo, por isso a preocupação dos órgãos de assistência da cidade AFAS e o SIM em 

promover cursos, também, na área da agricultura, para manter o pequeno produtor no 

campo, evitando a sua saída para a urbe. 

 No entanto, havia uma significativa quantidade de pessoas em estado de pobreza 

absoluta.83 Entre as décadas de 1970 e 1980 o Brasil foi considerado pelas Nações Unidas 

                                                 
81

Jornal Feira Hoje, janeiro de 1980. N° 1.721.  Ano X. p. 05.  
82 Jornal Feira Hoje. Novembro de 1978. Ano IX. Nº 1. 361 P. 03.  
83 Para saber sobre a pobreza absoluta ver ESCOPEL, Sarah. Vidas ao léu: trajetórias de exclusão social. 
Editora: Fio Cruz. 1999. Segundo a autora a pobreza absoluta significa não ter acesso aos bens e serviços 
essenciais, é o afastamento de um mínimo necessário à manutenção da sobrevivência física de um indivíduo. 
p. 25. 
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um país de maior desigualdade social.84 É importante salientar que a pobreza absoluta 

interage com a desigualdade social, quando há o aumento da desigualdade, por conseguinte 

temos um aumento na pobreza.      

 A população que vivia em condição de “pobreza absoluta” crescia, conforme a 

quantidade de pessoas, fugidas das condições precárias de sobrevivência e que chegava à 

cidade. Como no caso de Ivonete Silva, que saiu da Paraíba fugida da seca que assolava o 

Estado no período. 

Segundo Bronislaw Geremeck85 o conjunto da pauperização foi marcado pelo 

flagelo de fome, que ameaçou com a morte. Como possível solução para o problema as 

pessoas saiam do campo para a cidade, se de um lado havia fome, seca, por outro, para 

estas pessoas, na cidade haveria a possibilidade de conseguir um modo e sobreviver.    

A sociedade passou a homogeneizar o pobre com o mendigo, contudo por pobre 

podemos entender que é o sujeito onde a sua renda é abaixo do valor considerado mínimo 

naquela sociedade. Sendo assim não podem afirmar que todo pobre é um mendigo, pois 

existe o pobre que trabalha; o pobre de espírito e o pobre por opção. 86 

Para Pedro Demo, o pobre é, sobretudo, quem faz a riqueza do outro sem dela 

participar,87 percebemos isto na condição do trabalhador, que vende sua mão de obra, mas, 

no entanto o que lhe é pago não é o valor que lhe é devido, levando o sujeito a viver com o 

mínimo necessário para a sua subsistência.88 

O mendigo está condicionado à pobreza absoluta, não tendo acesso ao mínimo 

possível para se viver. É justamente a pobreza absoluta quem caracteriza a miséria, 

                                                 
84 ESCOREL, Sarah. Vidas ao léu: trajetórias de exclusão social. Editora: Fio Cruz. 1999. p. 26. 
85  GEREMECK, 1995, p 19-20. 
86 Neste caso quando o sujeito passa a fazer parte de uma ordem religiosa, como por exemplo, a ordem dos 
mendicantes, que vê na pobreza uma ligação com a humildade representada na figura de Jesus. De acordo 
com Michel Mollat a palavra pobre é um termo ambíguo, por causa de sua ambivalência. Ver mais em: 
MOLLAT, Michel. Os pobres na idade média. Editora Campus. Tradução de Heloisa Jahn. Rio de Janeiro. 
Campus 1989.    
87 DEMO, Pedro. Pobreza e política-coleção polêmicas do nosso tempo. 5ª edição. Campinas. SP.  Autores 
Associados.  1996, P14.  
88 A pobreza não foi uma “invenção”, ela não tem certidão de nascimento. Todas as sociedades chamadas 
históricas evidenciam uma diferenciação das condições materiais e de forças físicas dos homens. Quase 
sempre a pobreza se apresenta de forma latente, e às vezes, como no caso do cristianismo medieval, torna-se 
uma escolha voluntária e publicamente se manifesta um caminho para a salvação. (GEREMECK. 1995. p. 
20) 
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situação onde o individuo atinge a ruptura total com o mínimo para sua sobrevivência, que 

envolve a ausência de perspectiva com um sentimento de inutilidade ao mundo.89 

 Sentimentos como este são demonstrados em muitas das entrevistas feitas com as 

populações mendicantes pelos jornais em circulação no período. Segundo aquela imprensa, 

em geral, pessoas que tinha total condição de trabalhar se contentavam com as 

possibilidades de conseguir ajuda com as pessoas, e assim se acostumava com a vida na 

ociosidade.  

 Edineide Clemente, demostra em suas pesquisas a existência de uma dicotomia na 

sociedade e na economia feirense. Segundo a autora, os periódicos que circulavam em 

Feira de Santana, no período estudado, tinham uma relação muito forte com a elite 

industrial feirense, mostrando a chegada das indústrias no recém-inaugurado CIS e, por 

outro lado denunciavam o aumento de mendicantes que surgiam na cidade. 

Feira de Santana se transformara em uma espécie de “pátio dos milagres”,90e esta 

era a preocupação da elite econômica da cidade, pois cada dia chegava mais pessoas em 

Feira de Santana. No entanto, foi a partir da atuação dos presbiterianos com a população 

pobre e desamparada que o poder local, os comerciantes e a população cederam aos apelos 

da AFAS, na procura de uma alternativa para que a Princesa do Sertão não virasse a 

“cidade dos mendicantes”.91  Mendicantes como Dona Maria Luzinete, que tem a fala 

usada para reforçara ideia do jornal, no caso o Feira Hoje, de que os pedintes preferiam ser 

vistos como coitados ao invés de buscar inserção no mercado de trabalho, que no período 

estava em expansão na cidade.Dona Maria Luzinete, retirante que mora em barraco no 

bairro Ponto Central, afirma que a única alternativa que tinha para sobreviver era pedir 

ajuda, pois na sua visão as pessoas entendem sua situação, melhor do que qualquer órgão92.  

 Outra percepção que temos, é que o Jornal Feira Hoje demonstraque, apesar de os 

pedintes terem a consciência quanto à existência da AFAS e do SIM e da própria Prefeitura 

Municipal, estes sujeitos resistem a procurá-los, como no caso de Mauricio Brito, também 

retirante que morava em um barraco ao longo da Avenida Anchieta, e apesar da 

dificuldade de sobrevivência o mesmo afirmou que “não vai esquentar a cabeça por que 

                                                 
89 ESCOREL. 1999. P. 57 
90 Jornal da Bahia, mar 1974. (recorte encontrado no Arquivo Público Municipal, não sendo possível saber o 
ano e o número) 
91 BRITO, 2008. p.  48.  
92Jornal Feira Hoje.  janeiro de 1981. N.º 4.810. 
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Deus é grande e não vai permitir que seus filhos passem fome. Só não vou roubar, 

enquanto tiver forças vou trabalhar” 93.   

Mas que trabalho estas pessoas encontravam na cidade em questão, se em geral a 

situação que estas pessoas chegavam ao municípionão permitia que os mesmos 

conseguissem uma ocupação? O “pátio dos milagres” apenas garantia a estes sujeitos a 

condição de serem ajudados pela população feirense.  

 

Aqui eles se misturam numa visão reduzida de “pátio dos 
milagres”. Cada um expõe seu drama, seu problema. O mercado de 
trabalho é escasso, as condições físicas da maioria não mais 
permite a utilização da sua mão de obra, a idade a inaptidão 
profissional, aliados a outros fatores de ordem social os levam a 
pedir esmolas.94 

 

A condição de existência destes sujeitos está diretamente ligada ao próprio ato de 
mendigar, de pedir ajuda aos desconhecidos esta ancorada na defesa de que feio é roubar, 
ou seja, pedir demostra humildade, logo é aceitável. Segundo Bronislaw Geremeck os 
mendigos aparecem como um grupo profissional, ainda de acordo com o autor:Sua 
existência está ligada, sobretudo às cidades, porque só as aglomerações humanas maiores 
podem garantir-lhes um modo de vida estável, sem a necessidade de incessantes 
peregrinações 95.         

Os locais onde o faturamento do dia seria rentável eram onde os fluxos de pessoas 

fossem grandes, ou em frente a templos religiosos locais onde o ensinamento base e o amor 

e a caridade, como por exemplo; calçada da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, 

Igreja Senhor dos Passos, Praça Joao Pedreira, Praça da Bandeira, Praça Bernardino Bahia, 

Rua Marechal Deodoro e Sales Barbosa, Centro de Abastecimento, Catedral de Santana e 

em frente a supermercados.    

 Como forma de conseguir o olhar piedoso das pessoas, muitos pedintes usavam de 

variados artifícios,96 como deixou claro, em tom de denúncia, o Jornal da Bahia. 

                                                 
93  Idem  
94  Jornal da Bahia. 17 e 18 de jan. de 1974,(recorte encontrado no Arquivo Público Municipal, não há 
informações sobre numero e nem ano) 
95 GEREMECK. 1995.p. 20. 
96  Este artifício era usado também como práticas fraudulentas, com o intuito de provocar um forte 
sentimento de penar nos indivíduos. Segundo Geremeck (1995.p. 53) existem textos do século XV 
concernentes à cidade de Paris que descreve detalhadamente as práticas fraudulentas usadas pelos mendigos 
para obter esmolas (utilização de pomadas, as falsas hemorragias, o expedientes de amarrar os braços e 
pernas para fingir invalidez, o arrastar de correntes, o uso de farrapos sujos e ensanguentados, a simulação de 
epilepsia e outras doenças).  Apesar da longitude do tempo e do espaço, algumas destas práticas, eram 
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Um expõe a suas feridas e defeitos físicos, o outro carrega criancinhas 
esqueléticas doentes, cada um faz o que acha mais conveniente para atrair 
piedade popular. Muitos são também os que se colocam em pontos 
estratégicos, o ficam abrigados sob árvores ou em toscas casas feitas de 
madeira e lata, enquanto seus filhos varrem a cidade, pedindo 
esmolas para a mãe doente e o pai aleijado que não podem trabalhar97.  

 

 Assim, entre uma esmola e outra vai se criando uma espécie de “classe social”, a 

“classe dos mendigos”, vistos por uns como vadios e por outro como pessoas cujo Estado 

não vê como cidadãos plenos de suas capacidades. A própria sociedade vê a população de 

rua como lixo e os retiram das ruas como se tivessem fazendo uma limpeza.98 A frase é 

forte, mas é esta a imagem dos mendigos, passada para a sociedade através dos periódicos.   

Imagem que é reforçadacom as histórias de vida destes sujeitos que se cruzam parecendo 

uma sequência entre uma história e outra.Ao mesmo tempo em que os periódicosalardeiaa 

atuação da AFAS e do SIM, traz um discurso desenvolvimentista, deixando como segundo 

plano a situação dos migrantes constantemente visto como mendigos.  

 

  2.2. Afinal, quem é o mendigo?   

 

A palavra mendigo define o sujeito que sem nenhuma condição de se sobrevivência 

que vive a partir da ajuda alheia, sinônimos de mendigos são: pedintes e esmoler. A lexia 

“mendigo” define quem pedia esmola, não podendo trabalhar e passando então a usar desse 

expediente para a obtenção de proventos. 99 

 A mendicância enquanto fenômeno social surgiu no início da Idade Moderna, 

quando a fome assolou o campo, graças às transformações da estrutura do campo, e as 

populações de esfomeados saem paraas cidades em busca de um “lugar ao sol”. 100 É 

justamente neste período que a visão “santificada” da pobreza se apaga101, e o pobre 

                                                                                                                                                    
utilizadas em Feira de Santana, existem relatos a respeito de um senhor que colocava um fígado bovino 
amarrado na perna com o objetivo de o mesmo parecer uma úlcera, que o impediria de trabalhar.   
97 Jornal da Bahia, mar 1974. ( recorte encontrado no Arquivo Publico Municipal, não há informação sobre o 
numero é o ano) 
98

ARAÙJO, Maria Neyára de Oliveira. A miséria e os dias: História social da mendicância no Ceará. Editora 

Hucitec. São Paulo. 2000. p. 22  
99

 LAPA 2008. 30  
100

 GEREMECK, 1995. P. 20 
101A pobreza na Idade Média era comparada como algo positivo, pois ela se opunha a avareza, 
principalmente graças à figura de São Francisco de Assis (1181-1226), cuja sua história remete a um 
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praticante da mendicância e visto como ato de vagabundo, ocioso e autor de pequenos 

furtos. 

Segundo Walter Fraga102 apenas se reconhece a mendicância cristã quando o sujeito 

não pode trabalhar para prover o sustento de sua família, e assim que se inicia a 

preocupação com os possíveis falsos mendicantes que podendo trabalhar, não procurava 

uma colocação onde pudesse se sustentar. 

Em Feira de Santana os periódicos que circulavam na cidade, afirmavam que em 

sua maioria os mendigos existentes na urbe eram migrantes, estereotipando assim quem 

chegava à cidade e não conseguia trabalhar. Como por exemplo: Arnaldo Santos, que 

vendia pequenos objetos feitos pelo mesmo, pois era artesão, mas ele sobreviveu mesmo 

foi da ajuda do povo, ou seja, para o jornal Feira Hoje,103 apesar de estes sujeitos fazerem 

bicos, ainda pediam esmolas.    

De acordo com Escorel104 o mendigo foi associado à pauperização da classe 

trabalhadora que não era absorvida pelo mercado de trabalho.  O trabalho é visto como a 

base da integração social e moral, e é justamente a partir da expropriação do trabalho que 

surge os mendicantes, neste sentido. 

 
A mendicância como forma de obtenção de sobrevivência se dá no limite 
possível da expropriação do trabalho na sociedade de classes. Sendo 
assim ela é a ausência de trabalho ou do não trabalho e desse modo 
configura a forma sob a qual aparecerá historicamente como fenômeno 
geral trazendo a memória desse processo amplo de destituição e ao 
mesmo tempo incorporadas às especificidades de tempo. 105 

  

Percebemos assim que existe um contingente que não é absorvido nas indústrias 

recém-instaladas em Feira de Santana, com a desculpa da falta de experiência ou porque as 

                                                                                                                                                    
desapego total, e os pobres se aproximam da figura sagrada de Cristo, e o ato de doar a um pobre mendicante 
e como se ofertassem a Deus aquela ajuda tão aguardada. Ver mais sobre o assunto em FRANCO, Renato. 
Sempre entre nós: da humildade santa ao trabalho forçado XII e XVI. Revista História Viva.  Ano XI. Nº 

131. P. 28.  Ver também GEREMECK, Bonislaw. Os filhos de Caim: vagabundos e miseráveis na leitura 

europeia 1400-1700, tradução Henryk Siewierski. Companhia das Letras. 1995. Pp. 13-40.    
102Walter Fraga afirmou que os mendigos, no século XIX, mesmo que sofrendo repulsa por uma parte da 
sociedade, ainda podiam desfrutar de algumas regalias, pois além de ter em si a simbologia sagrada, ao 
estender a mão caridosa os mais afortunados conseguiam a sua salvação, pois quem doa aos pobres empresta 
a Deus, e tinha quando na sua morte quem acompanhasse o cortejo fúnebre ao mesmo tempo em que 
rezassem para a alma dos mesmos. Ver mais em FRAGA, Walter. Uma esmola “pelo amor de Deus”. Dossiê 
Faces da pobreza. Revista História viva. Ano XI. Nº 131. Editora: duetto. 
103 Jornal Feira Hoje.junho 1985 p. 06 
104  ESCOREL. 1999. P. 07 
105 ARAÙJO, 1999. P. 07 
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mesmas já estão com o quadro de funcionários preenchido. Por causa desta situação a mão 

de obra se tornava mais barata, graças à lei de oferta e da procura. Havia na cidade um 

excesso de mão de obra e poucas vagas disponíveis106. Na década de 1970 o cenário 

industrial de Feira de Santana estava distribuído da seguinte forma:  

 
Em 1974, havia em Feira 18 indústrias do setor metalomecânico, 
17 delas instalados a partir de 70. 
Em 1976, a Secretária de Indústria e Comercio da Bahia constatou 
que Feira de Santana tinha 11 % da população operaria do Estado, 
5.617% empregado fabris107.  

  
Além da mendicância, outro fator que era associado108 a grande migração para a 

Princesa do Sertão era o furto, pois se os migrantes não tinha como ou não queriam 

trabalhar. Segundo os periódicos da cidade, preferiam fazer pequenos furtos e até mesmo 

colocam em risco a integridade física da população feirense,109 além de ser uma péssima 

influência para sociedade, era muito comum os periódicos, de circulação no período na 

cidade, associar a vadiagem, os furtos e até mesmo a dificuldade110 de locomoção da 

população por causa desses grupos de pessoas forasteiros menos favorecidos. 111 

Em geral, os furtos eram cometidos por adolescentes que viviam a esmolar, por 

ordem, ou não, de seus pais, os chamados pela sociedade como trombadinhas ou pivetes, 

cometendo pequenos furtos. O Jornal Feira Livre chamava a atenção àexistência de 

                                                 
106 De acordo com Virginia Fontes o truncamento do valor da mão de obra resulta da desconcentração em 
massa pelas empresas e a disponibilização de massas extensas de trabalhadores, que são obrigados a 
venderem sua força de trabalho abaixo do valor histórico, social, cultural e politicamente constituído. Ver 
mais em: FONTES, Virginia. Brasil e o capital-imperialismo: teoria e história. 2ª ed. Rio de Janeiro: EPSJU/ 
Editora UFRJ. 2010. p 351-369.   
107Jorna Feira Hoje. Dezembro de 1979. Ano X. Nº 1.679 
108 As famílias mais abastadas de Feira de Santana apoiado nos jornais de circulação na cidade associavam os 
furtos aos migrantes, pois o ato de não ter trabalho favorecia o ócio, causado de todos os tipos de males para 
a sociedade. 
109 A vadiagem associada à ociosidade não combinavam com imagem de cidade que cresce a passos largos, 
as normas da cidade está diretamente ligado com o trabalho, quem não tinha trabalho era visto como nocivo 
para cidade sendo um desrespeito às autoridades e para a população era o que afirmava o jornal Folha do 
Norte na reportagem “Vadiagem no centro da cidade”. Jornal Folha do Norte agosto de 1977. Nº3. 882. p. 01. 
110 Dificuldade de locomoção por causa dos espaços onde as mesmas se estabeleciam para poder conseguir 
um dinheiro que desse para alimentar, nem que fosse por aquele dia, as crianças expostas a este sofrimento. 
Geralmente o local escolhido eram as calçadas, onde havia uma grande movimentação. 
111 Neste caso não podemos esquecer que os jornais da época passavam esta visão para quem o lia. Todo tipo 
de problema social visto como um ato do migrante, se a violência aumentava a culpa era de quem chegou, e 
não de ordem socioeconômica ou do próprio Estado, que fazia vistas grossas para o problema de migração. 
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adolescentes que buscavam nos delitos uma forma de sobrevivência, sendo neste caso a 

única solução a ação da polícia. 

 
 Obviamente existem adolescentes que esmolam por conta própria, 
obrigados ou não pelos seus pais, mas pela vida miserável que levam 
dormindo nas sarjetas, marcados pela fome, cansaço e principalmente 
repudiados pela sociedade. São os chamado pivetes, trombadinhas que 
praticam pelas ruas da cidade toda sorte de pequenos delitos, roubando 
bolsas das senhoras, carteiras dos menos precavidos, gêneros mais 
variados nos casos dos comércios, além de se consumir nos vícios que 
caracterizam a vida destes marginais.112·. 

 

O mendigo era visto pela sociedade não como um cidadão expropriado do seu 

direito de sobreviver, mas sim como um sujeito que causa desordem na mesma além de ser 

um mau exemplo para a população. Ocorre que, na virada do século, no Brasil, houve uma 

mudança na visão que se tinha do pobre, causador da vadiagem e da desordem. Além de 

ser como uma doença,e carregava um vício contagioso, que ameaçava a ordem social113.  O 

vício era o de buscar o caminho mais fácil para obtenção de seus proventos ao invés de 

procurar trabalho. Os mais abastados da sociedade fingia não ver as portas fechadas para 

estes trabalhadores.   

Os próprios periódicos da época que tratavam do assunto afirmavam a condição de 

perturbadores da ordem da boa conduta social. Segundo Edineide Clemente, a situação da 

pobreza em Feira de Santana na década de 70 ficou tão latente que o poder público não 

conseguiu camuflá-lo, e o jornal foi o caminho para este problema de ordem social 

aparecer diante a sociedade, apesar das matérias estarem carregadas de preconceitos. 

 
A imprensa feirense reservou espaço amplo nos jornais locais 
atribuindo a população em situação de rua, feição repleta de 
preconceitos e de estereótipos negativos por meios das quais 
indivíduos que compunham essa população foram tipificados 
fisicamente e moralmente como bêbados, sujos, viciados, violentos 
dentre outros atributos depreciativos que (...) acabaram por 
culpabilizar somente este próprio grupo pela situação em que se 
encontrava.114 

 

                                                 
112Jornal Feira Livre. Semanário Regional. Ano I. Nº 09. Junho de 1979. p. 03 
113ESCOREL. 1999. P.35 
114CLEMENTE, Edineide Ferreira de Oliveira. Desencanto social: a representação dos moradores de rua 
naimprensa feirense (1970-1980). Monografia (licenciatura em História). Departamento de Ciências 
Humanas e Filosofia da Universidade Estadual de Feira de Santana. Feira de Santana. 2009.  Orientadora 
Prof.ª   Zeneide Rios de Jesus. 2009. p. 31 
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Voltando para a população mendicante em Feira de Santana, segundo o Jornal Feira 

Livre, além da mendicância crescer assustadoramente, ainda existiam os falsos mendigos, 

que exploravam a boa vontade do povo. O Jornal referia a estes como pessoas fortes, 

capazes de exercer qualquer profissão, no entanto que preferiam tentar conseguir uma 

quantia menor que o salário mínimo apenas pedindo. 115 

 
São muitos os falsos mendigos que exploram a boa vontade do 
povo. Homens fortes e capazes de exercer qualquer profissão que 
não exija mão-de-obra especializadas optam por ficar nas calçadas, 
expondo assim suas chagas ao povo visando conseguir alguns 
níqueis e em muitos casos ameaçando a comunidade que o corre 
risco de contrair doenças contagiosas das quais são vítimas, além 
de encaminhar seus filhos para a vida de favores que levam, 
marginalizando-os e os acostumando a essa morosidade do dia-a-
dia.116 
 

 Esta passagem ilustra o que Edineide Clemente afirmou em relação à imagem que 

os periódicos faziam dos mendigos, culpando-os pela situação em que viviam em Feira de 

Santana, pois emprego tinha na cidade, mas o migrante não buscava se empregar.  

Além disto, os periódicos enfatizavam que os mendigos usavam as crianças para 

que a sociedade feirense se solidarizasse com a situação do mesmo. Geralmente estas 

pessoas ficavam sentadas nas calçadas com as mãos estendidas e com uma criança no colo. 

Outro fato que chama a atenção é a confirmação do jornal da existência de mendigos que 

faziam adoção de crianças para aumentar a arrecadação.  

 
Existe um verdadeiro cambio negro de falsos mendigos aqui em Feira de 
Santana, onde as pessoas adotam menores na sua maioria órfãos e os 
induzem ao comércio das mendicâncias arrecadando ao final do dia uma 
considerável quantia, formando futuros delinquentes acostumados com 
pequenos furtos e ao vício, já que bebem e fumam “bagas” de cigarros 
encontrados pelo chão das calçadas, além das inúmeras perversões a que 
estão acostumados.117 

 

Em seguida à mesma reportagem, do Jornal acima citado, afirma que existiam 

cidades próximas a Feira de Santana que faziam uma completa limpeza social despejando 

                                                 
115 Jornal Feira Livre. Semanário Regional. Ano I. Nº 09. Junho de 1979. p. 03 
116 Idem  
117 Idem  
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na referida cidade, geralmente à noite, mendigos, loucos e desocupados.118 Neste sentido, a 

visão que se tinha sobre a cidade era de um lugar que traria solução ao problema social e 

da desigualdade econômica. 

Desta maneira se desenhou a imagem da população que praticava a mendicância na 

Princesa do Sertão, como pessoas que se negavam ao trabalho, pois achava que mais fácil 

para conseguir dinheiro era colocar uma criança no colo e estender a mão a pedir uma 

esmola, usando o nome de Deus, negando o real causador deste problema, o sistema 

socioeconômico de uma forma mais ampla.119 

 
 
Para o diretor da AFAS, Antonio Gomes Oliveira, a mendicância é produto da 
estrutura social e o homem que está condicionado a pedir, rejeita trabalho, 
preferindo voltar à mesma vida. 
Antônio Gomes salientou que além dos migrantes, que representa o maior 
volume de mendigos na cidade, os falsos mendigos constituem grave perigo por 
que, “não aceitam qualquer assistência, preferindo o habito de pedir, talvez por 
ser mais lucrativo e mais cômodo do que aceitar uma ocupação” 120.  

  

Abaixo duas fotos que ilustram a reportagem do Jornal Feira Hoje121, onde 

podemos observar os gestos das senhoras que pedem esmolas, sempre sentadas nas 

calçadas onde o fluxo de pessoas é constante, com um olhar de sofrimento junto às 

crianças que dormem parecendo sonhar com os dias melhores, onde terá direitos garantidos 

para uma vida digna, e a imagem da população feirense como pessoas caridosas e com uma 

enorme compaixão para com o próximo. 

 

 

 

 

 

                                                 
118

A reportagem afirma que ninguém procurou descobrir e repreender estes casos, no entanto as autoridades 

feirenses sabia que isto estava acontecendo, mas não tomava nenhuma providência. Contudo o jornal não 
apontou quais as são as cidades despejavam seus mendigos, loucos e baderneiros em Feira de Santana, a 
percepção que temos éde que havia entre os municípiosda região uma espécie de complô contra a Princesa do 
Sertão, no entanto ao identificar este problema grave o jornal parece fugir da obrigatoriedade da 
comprovação desta situação, ao afirmar que as autoridades sabiam do problema mas não buscava nenhuma 
alternativa para combater esta situação.  
119 CLEMENTE 2009 p. 38.   
120Folha do Norte. Março de 1980. Nº 4.727. Ano LXX. p. 03 
121 Jornal Feira Hoje.Janeirode 1980. Nº 1.721.  Ano X. p. 05 
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 Figura05- pedinte em frente de uma loja recebendo doação de uma pedestre, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fig. 06- pedinte sentada no passeio onde o fluxo de pedestre é intenso. 
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2.3 Histórias de vidas. 

Em geral as histórias destas populações mendicantes são praticamente parecidas e 

alguns vêm da mesma região, pelos mesmos motivos, ora por causa da seca ora por causa 

da chuva que os deixaram desabrigados. O fato é que o destino ingrato lhes põe na rua, 

“sem eira nem beira”, exclusas da sociedade.  

São as histórias de Zeneides, Ivonetes, Franciscas entre outras, que povoam os 

periódicos, cada um com uma estratégia e um local específico para conseguir o seu 

sustento. A desculpa foi sempre à mesma: um parente doente que não pode trabalhar, ou a 

falta de trabalho. 

A história de Zeneide Barbosa poderia ser apenas mais uma história de quem vive 

nas ruas a pedir esmolas e que foi coletada no Jornal Folha do Norte, mas acontece que não 

é. Segundo a mesma,pede esmolas desde os oito anos.Mas o que intriga a sua História é 

 
 
Zeneide Barbosa tem 13 anos, mas desde os oitos anos pede esmolas. Ela 
contou que sua mãe era mendiga na cidade de Rui Barbosa, mas não 
deixava nenhum de seus filhos pedirem esmolas, “por que achava feio”. 
Aos oito anos de idade Zeneide foi adotada por uma família residente 
nesta cidade, a pedido de sua mãe, que recebeu a promessa de que sua 
filha seria bem cuidada. Ela conseguiu estudar por algum tempo, 
conforme revelou, mas logo foi obrigada a abandonar os estudos para 
mendigar, pois seu padrasto sofreu um acidente e ficou aleijado sem 
condições de trabalhar para sustentar sua família. Com isso, não apenas 
ela como também sua irmã de criação e o padrasto continuam na 
mendicância.122 

 
Percebemos na historia de Zeneide que, apesar da promessa de ficar longe da rua a 

pedir, a mesma não conseguiu fugir deste caminho. A desculpa para que a mesma 

mendigasse foi à saúde de seu padrasto. 

 Na realidade o periódico afirmava, com as histórias de pessoas em igual condição 

de existência de Zenaide, que para o migrante que chegava a Feira de Santanaexistia 

apenas uma opção que não era um trabalho com carteira assinada, pois não se absorvia esta 

mão de obra sobressalente, e a solução emergencial eraasir à rua.Esta era e seria a condição 

                                                 
122Jornal Feira Hoje, janeiro de 1980.N° 1.721.  Ano X. p. 05.  
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de Zenaide, no entanto, a situação desta população é caracterizada pela exclusão do 

mercado de trabalho. 

 A partir da análise de Sarah Escorel123 percebe-se que o processo de 

vulnerabilidade contido na história de Zenaide Barbosa e de tantas outras histórias, é 

motivado pela exclusão, característica da fragilização, precariedade e rupturas dos vínculos 

sociais.   

Vale salientar que nem sempre essas pessoas sentiam a vontade para pedir esmolas 

pelas ruas, algumas afirmavam que esta era a única solução que tinham para conseguir seu 

sustento ou conseguir passagem para chegar ao seu destino, como era o caso daIvonete 

Silva. 

 
 
Ivonete Silva, viúva, com duas filhas menores (chegou ontem a cidade) 
procedente da Paraíba fugindo da seca.  Diz que pede esmolas para 
conseguir alimento e prosseguir viagem até a cidade de Candeias, onde 
“existem a possibilidade de se arranjar emprego na roça”. Disse que 
trabalhava no campo, mas saiu por causa da seca e quando chegou aqui o 
dinheiro acabou124.  
 

  Outro caso foi o de Francisca Sales que, para sustentar seus quatro filhos menores 

e o marido, impossibilitadode trabalhar por motivos de doença, eles vieram pouco tempo 

para a cidade e moravam embaixo de um outdoor, instalados no bairro da Cidade Nova e 

desistiram porque, segundo ela, “se aqui está difícil de se conseguir as coisas, lá deve ser  

pior”. 125 

 Dentreos mendicantesera comum  a divisão do pouco que ganhavam, uma espécie 

de  ajuda mútua, o pouco que uma pessoa ganha divide com a outra. No jornal Feira Hoje, 

houve a denúncia da existência de oito famílias que viviam em barracos no bairro Ponto 

Central, sem nenhuma condição de sobrevivência digna. Os mesmos afirmaram em 

entrevista ao jornal que não pretendiam continuar naquele espaço e sonhavam em 

conseguir um lugar melhor pra viver, mas, no entanto de acordo com Maria Luzinete. 

 
 
A única solução, (...)é tentar encontrar ajuda com as pessoas, 
porque elas entendem nossa situação melhor do que estes órgãos. 

                                                 
123 ESCOREL. 1999 p. 17  
124 Jornal Feira Hoje, janeiro 1980N° 1.721.  Ano X.p. 05. 
125  Idem  
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Ela disse que as famílias se ajudam mutuamente “sempre que pode 
um ajuda o outro, mas é muito difícil, ninguém tem condição”.126 

 

Na maioria dos jornais, eramcomuns reportagens que afirmavam que os mendigos 

rejeitavamo auxiliodado pela AFAS e pelo SIM, e preferiam não buscar ajuda nas 

organizações de assistência, como no caso citado de Maria Luzinete, que preferiu a ajuda 

de estranhos, que entenderiam das suas necessidades melhor do que os órgãos 

assistencialistas. As justificativas para a mendicância eram asmais variadas. Rosa Elaide, 

por exemplo, dizia não poder sentir qualquer emoção, e para cuidar da filha, a mesma pedi 

esmola.  

 
Rosa Elaide de Araújo 49 anos, pernambucana de Petrolina tem uma filha 
de 11 anos e perdeu a casa e tudo mais na enchente do Rio São Francisco. 
Atualmente pede esmolas para comprar comida e remédio para a sua filha 
que está com bronquite quase tuberculose. Esclarece que sofre do coração 
e não pode sofrer qualquer emoção. Disse ainda que foi pedir ajuda ao 
prefeito e o mesmo mandou para o quadro dos garis. 127 
  

O que ocorre na realidade é que a mendicância, para o grupo detentores do poder 

econômico em Feira de Santana, estava associada à ociosidade, e este seria um mal a ser 

combatido na sociedade. E qual o antídoto apresentado pelos agentes da assistência e da 

caridade, juntamente com as opiniões da imprensa, para acabar com a ociosidade e com a 

mendicância em Feira de Santana? 

 

2.4 AFAS e SIM: antídotos contra a mendicância e a ociosidade. 

 

O antídoto para a ociosidade é o trabalho, o homem que trabalha e sobrevive de 

seus esforços é dignificado, e para acabar com a mendicância, que deixava a cidade de 

Feira de Santana com aspecto desleixado, era a AFASe o SIM , órgãos criados no intuito 

de desenvolver na cidade a capacitação da mão de obra dos mendigos e migrantes, 

respectivamente, produziram a propaganda de oferta para estes de uma vida mais digna128. 

Além de cursos, a AFAS e o SIM contavam com clínicas médicas129, nas quais 

examinavam os migrantes, que em geral chegavam à cidade com o estado de saúde 

                                                 
126 Idem   
127Jornal Feira Livre. Semanário Regional. Ano I. Nº 09. Junho de1979. p. 03 
128 Este era os discursos que circulavam nos periódicos de circulação em Feira de Santana. 
129 Jornal Feira hoje. 23 de nov. de 1978. Ano IX. Nº 1357 
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debilitado.Após o tratamento médico os mesmos podiam fazer os cursos que eram 

oferecidos por estes dois órgãos de assistencialismo feirense. A atuação da AFAS estava 

inserida no PDLI desde 1968130, que já indicava a construção de um ambulatório na 

associação de assistência.   

Os periódicos feirenses procuraram demostrar a todo o momento a atuação da 

AFAS e do SIM, sempre destacando os apoiadores dos projetos, tais como a Prefeituraea 

Câmara Municipais desenvolvendo um trabalho de inserção do migrante e do mendigo na 

sociedade feirense. 

No entanto, segundo os jornais de circulação em Feira de Santana, os próprios 

mendigos e os migrantes131 viam estes órgãos com desconfiança. Os relatos publicados nos 

periódicos, que reproduziam as falas dos mendigos procuravam demonstrar o sentimento 

dessa população em relação aos órgãos assistencialistas feirenses. Segundo os mendigos, 

esses órgãos não entenderam as suas situações e as suas necessidades, ou simplesmente 

não conheciam existência do SIM e da AFAS. 

 
 
(...) é grande o número de mendigos que podem ser encontrados no centro 
da cidade, pedindo ajuda por estarem desempregados e sem condição de 
seguir viagem. A maioria deles afirma desconhecer a assistência prestada 
pelo SIM e pelo CSU (Centro Social Urbano), além da AFAS. 132 

  

De acordo com Charlene Brito133 tanto a AFAS como o SIM buscou fugir do 

assistencialismo, a ideia destas associações filantrópicas era de permitir ao migrante uma 

formação rápida, principalmente para o setor da construção civil, no entanto o trabalho 

destas duas organizações recaiu no campo da filantropia. 134 

                                                 
130 PLANO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO DE FEIRA DE SANTANA. Governo de 
João Durval Carneiro. 1968 p. 86 
131 Não podemos afirmar que apenas os migrantes eram os mendigos, apesar dos periódicos serem incisivos 
nesta afirmação, trazendo em sua reportagem entrevistas apenas com pessoas oriundas de outros estados, 
assim a população feirense ganhou uma dinâmica, e a sensação que se tinha é que com a chegada destas 
pessoas a cidade além de surgir os subúrbios, houve uma maior visibilidadeem relação à população de rua, no 
entanto existia feirenses que também viam na mendicância uma atividade laboral.   
132  Jornal Feira Hoje, jan 1980.N° 1.721.  Ano X. p. 05      
133  BRITO. 2008. p. 49.  
134 Charlene Brito propõe em seu trabalho uma análise da ação dos presbiterianos em Feira de Santana, que 
desenvolveram os trabalhos na AFAS e no SIM, no intuito depromover uma integração dos migrantes na 
sociedade feirense, formando amão de obra, como diz a autora tirando-os da ociosidade, ela analisa também 
todo o processo de implantação e atuação dos mesmos, no entanto não irei me aprofundar nesta questão do 
assistencialismo, pois este não é o meu objetivo e o mesmo já foi trabalho por Charlene Brito. 
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 A filantropia que permite um reconhecimento para quem promove esta ação. 

Segundo José Roberto Lapa, o filantropo, tem mais a ganhar com a sua boa ação do que 

quem recebe a ajuda.O filantrópico, ao fazer a caridade pública, objetiva muitas vezes a 

sua projeção social, o que se consegue através da imprensa e seu registro em sermões 

discursos, lapides e placas, nome de rua e praça, incensando a vaidade.135 

 De fato, quando se fala de formar a mão de obra, está se pensado não apenas em uma 

colocação para esta população no mercado de trabalho, garantindo a sua subsistência, estão 

pensando no processo de desenvolvimento econômico da cidade. 

No entanto a manutenção dos pobres continua, pois os mesmos estarão inseridos na 

dinâmica socioeconômica, dela não terá outra função que não seja o de operário com um 

salario mínimo, enquanto seus patrões continuam a manter os altos padrões econômicos.  

Este era o objetivo dos cursos profissionalizantes oferecidos pela AFAS e pelo 

SIM, o objetivo não era apenas promover à integração dos assistidos à sociedade, a grande 

questão era de ter uma população apta para exploração de sua mão de obra.  

     Tantoa AFAS quanto o SIMmantinha convênios com a SETRABES, a PIPMO, a 

entidade alemã Miserior, e com a LBA, que promovia cursos para os treinamentos dos 

assistidos pela entidade, os discursos sempre os mesmos, promover a recuperação dos 

mendigos, a AFAS procurando criar condições mais amplas para seus clientes começara 

em janeiro vários cursos em duas áreas: vendedor ambulante de doces e salgados e na área 

da saúde.136 

 O SIM também tinha seu momento de glória no trato com os seus clientes, são 

cursos nos setores terciário e primário, que segundo o presidente do SIM, Josué Mello, é o 

sustentáculo da periferia, além de modernizar a agricultura de subsistência introduzindo 

novas técnicas no trabalho rural. 137 

 O que chama a atenção para estes cursos são as suas especificidades e os 

argumentos para a implantação dos mesmos. Para o diretor da AFAS Antônio Gomes, a 

implantação desses cursos iria permitir ao mendigo ter uma vida normal. 

 
(...) a AFAS começara no dia primeiro de janeiro vários cursos, em duas 
áreas, vendedor ambulante que permitira o mendigo subsistir sem derem 
esmola, mas com os esforços próprios, adquiridos mediantes atividades 

                                                 
135LAPA, José Roberto do Amaral. Os excluídos: contribuição à história da pobreza no Brasil: 1850-1930. 
São Paulo, SP: São Paulo: Ed. UNICAMP; EDUSP, 2008. p. 26.  
136 Jornal Feira Hoje. Dezembrode 1978. Ano IX. Nº 1.364 p.03 
137 Jornal Folha do Norte. Dezembro de 1977. ANO LXVII. Nº 4.234.p.03 
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que ele aprendeu a executar, e de doces e salgados que dará ocupação 
inclusive aos filhos dos clientes da entidade. 
Outros cursos e ligados a área de saúde, ou seja, socorro e emergência 
que visam criar maiores condições de higiene no lar, como resolver 
situações difíceis ligados à saúde dos filhos e em casos de desastres 
imprevistos, antes que maiores consequência atinjam a saúde do paciente 
até que providências maiores sejam tomadas.138 
 

Assim percebemos facilmente que na leitura da entidade, o sujeito, para ser cidadão 

pleno de direitos deveria ter alguma ocupação, pois o principal vínculo de inserção na 

sociedade moderna e da garantia da moral é o trabalho, este vínculo é estabelecido 

principalmente no sistema capitalista como afirma Escorel.139 

 Quando por qualquer motivo este vínculo se quebra leva junto toda a dignidade do 

sujeito, e ai se cair na vida de mendicância, tem que virar comida de peixe,140 porque 

mendigo não é gente, não tem direito, mendigo não vota, portanto sua cidadania também é 

renegada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
138 Jornal Feira Hoje, novembro de 1978. Ano IX.  Nº 1.361. p. 03.  
139 ESCOREL. 1999, p. 56.  
140 Discurso do Vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, o Russo (PT do B), da cidade de Pira (RJ) que fez 
um discurso preconceituoso contra a população de rua, “Mendigo não tem de votar. Mendigo não faz nada na 
vida. (...) Eu acho que deveria até virar ração para peixe. Por que fica a gente trabalhando igual a um maluco 
para esses caras? Eu não dou nada para mendigo. Não adianta me pedir que eu não dou. Se quiser, vai 
trabalhar. Eu preciso trabalhar, eu levanto cedo para trabalhar", declarou o vereador. A declaração foi dada 
no dia 8 de outubro, durante uma sessão que comemorava os 25 anos da atual Constituição. Sobre o assunto 
ver mais em:http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/mendigo-deveria-virar-racao-para-peixe-diz-vereador. 
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Considerações finais 

A situação de mendicância foi quase sempre atribuída como um resultado imediato 

da pobreza e da miséria. Contudo, ela se caracteriza pela falta de condições mínimas para a 

sobrevivência do sujeito e, principalmente, pela sua exclusão na sociedade e no mercado 

de trabalho. 

O trabalho tem o papel de socialização do sujeito, ou seja, através do labor o 

indivíduo se torna partícipe de uma relação social na qual passa a serprodutivo. Segundo 

José Roberto Lapa a ideologia liberal reconheceu o direito do sujeito carente de mendigar, 

maspor outro ladosua cidadania foi limitada, restando para o mesmo à exclusão social.141 

A luta contra a exclusão social ocorre através do trabalho, ou seja, o sujeito se torna 

útil perante a sociedade e tem a sua função social reconhecida.142 Neste sentindo 

percebemos que a linha que separa o sujeito da sociedade e a sua ocupação profissional, o 

sujeito que por algum motivo não estáinserido no mercado de trabalho acaba sendo visto 

como ocioso. 

É nesse ponto que a AFAS e o SIM interferiram quanto ao conjunto de medidas de 

integração dos migrantes e dos mendigos que estacionaram em Feira de Santana na década 

de 1970, quando se fez necessário podar o “vicio” de pedir desta população. Segundo 

Charlene Brito, “o SIM surgiu na tentativa de amenizar os problemas sociais que se 

intensificaram com a chegada de retirantes que vinham de várias partes do Nordeste e do 

interior do estado, com destino às grandes capitais do país e muitas vezes para o Sul e 

Sudeste”.143 

Na realidade, tanto a AFAS quanto o SIM tinham em comum o objetivo de integrar 

os sujeitos considerados excluídos da sociedade ao conjunto programático de 

                                                 
141 LAPA. 2008, p 30 
142  ESCOPEL, Sarah. Vidas ao léu: trajetórias de exclusão social. Editora: Fio Cruz. p.56 
143 BRITO. 2008, p.13 
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“desenvolvimento” urbano, fazendo a conciliação de mercado de trabalho com indivíduos 

aptos. Ocorre que, o decreto lei, de Nº 3.688 de 1941, art. 14 das contravenções penais 

afirma que os mendigos e os ditos vadios são perigosos, e no art. 15 informa que estes 

grupos de pessoas devem ser internados em colônias agrícolas ou institutos 

profissionalizantes, assim estão dispostos os artigos.  

 

Leis de Contravenções Penais partes gerais 
(...) 
Art. 14. Presumem-se perigosos, além dos indivíduos aqui se 

refere os n. I e II do art. 78 código penal. 
I - o condenado por vadiagem ou mendicância; 
II- condenados por vadiagem ou mendicância; 
III - o reincidente na contravenção prevista no art. 50; 
IV - o reincidente na contravenção prevista no art. 58. 
Art. 15. São internadas em colônias agrícolas ou institutos de 

trabalho de reeducação ou ensino profissional, pelo prazo mínimo de um 
ano ( Regulamentado). 

 I - o condenado por vadiagem (art. 59); 
II - o condenado por mendicância (art. 60 e seu parágrafo); 
III - o reincidente nas contravenções previstas nos arts. 50 e 58144. 
 

 
Portanto, podemos perceber que o trabalho da AFAS e do SIM não era apenas 

filantrópico, quando os objetivos de sua atuação se aproximam dos da lei de contravenção 

penal, no intuito do cumprimento do art.15. A AFAS,quando recebia os grupos de 

migrantes ou mendigos oferecendo aos mesmos, além de uma profissão, um local para 

poder passar um curto período enquanto buscava uma oportunidade, ao mesmo tempo em 

que os afastavam das ruas atuavam no sentido de combater o ato da mendicância. 

Por outro lado o art. 60 do capitulo VII das contravenções relativas às políticas de 

costumes tem as seguintes disposições.  

 

Art.60. Mendigar por ociosidade  
                                             Pena- prisão simples de quinze dias a três meses  

Parágrafo único- aumenta-se a pena de um sexto a um terço, se a 
contravenção é praticada; 

a) Modo vexatório, ameaçando ou fraudulento; 
b) Mendigar simulando moléstia; 
c) Em companhia de alienado ou de menos de dezoito anos145. 

 

                                                 
144 BRASIL, 1941, p 03 
145 BRASIL.1941, p.12-13 
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Os mendigos eram vistos pela sociedade como pessoas ociosas e em consequência 

violentas. A ociosidadefoi vista não apenas como vicio mais como uma contravenção, no 

Código de Postura de Feira de Santana, reeditado em 1965, trazia no artigo 148º: Todo 

individuo, de qualquer sexo ou idade, que for encontrado sem ocupação ou estado de 

vagabundagem, será mandado à presença da autoridade policial.   

A discursão em torno da criminalização da mendicância perpassa pela condição 

socioeconômica do sujeito, com uma população que vive quase em condição de extrema 

pobreza, principalmente na região Nordeste, onde a seca se alastrava na década de 1970, e 

muitos dos agricultores perderam suas terras para os grandes capitalistas agrários e com 

isto se dispersaram pelo país em busca de uma melhor condição, poderiam ser condenados 

pela sua ociosidade ou pela busca de uma ajuda alheia.  

 O que chama a atenção para esta lei de contravenção penal é que o sujeito que vive 

em total exclusão social, passa a ser condenado duas vezes. A primeira, pela falta de 

oportunidade e a segunda pelos rigores da lei, de acordo com Higor Vinicius Nogueira 

Jorge146 não há sentido nenhum punir alguém por mendigar, pois são altos os índices de 

desemprego proporcionado pelo sistema capitalista selvagem em que vivemos.  

 No entanto, voltemos para a condição da Princesa do Sertão. Feira de Santana era o 

caminho desta grande maioria que fugia da condição de fome, miséria, de falta de 

oportunidade. Por outro lado o aumento da população feirense foi motivado pela saída de 

muitos grupos de pessoas do campo para a cidade, onde o mesmo promoveu uma 

abundância de mão de obra pouco absorvida pela indústria, nem sempre os mesmo tinham 

sequer um lugar para ficar, indo buscar abrigo embaixo das marquises, dos viadutos, nas 

praças enfim onde pudessem estender uma lona e ficar embaixo se protegendo das 

intempéries.   

Segundo Valney Maciel147 apesar da constituição de 1988, estender a cidadania a 

toda nação brasileira, houve uma hierarquização da mesma, pois uns conseguiram mais 

direitos que outros. O direto lhes são tomados desde a sua manutenção no campo, pois 

                                                 
146 Higor Jorge é Delegado de Polícia da Polícia Civil do Estado de São Paulo; professor da pós-graduação 
em Investigação de Fraudes e Forense Computacional: Direito Digital (IFFC) da Faculdade Impacta de 
Tecnologia, e discute em seu texto a revogação da lei de contravenção do art 59 e 60 que condena a 
mendicância e vadiagem, além de ser inafiançável.  Segundo o autor esta duas leis vêm do código penal do 
império de 1930, isto faz jus ao seu conteúdo retrogrado é injusto.  2004.  
147 MACIEL, Valney Rocha. Os Herdeiros da Miséria: o cotidiano de mendicância no centro de Fortaleza. 
Dissertação (Mestrado Acadêmico em Políticas Públicas e Sociedade). Universidade Estadual do Ceará.  
Orientadora: Profª. Dr.ª Maria Barbosa Dias. Fortaleza – Ceará 2004.p. 26 
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muitos dos migrantes que chegavam a Feira de Santana eram oriundos do campo, que em 

busca de uma oportunidade saem em busca de um caminho desconhecido. 

Charlene Brito relata em sua monografia que as condições de saúde em que estes 

sujeitos chegavam à cidade eram terríveis, dadas pelas distâncias em que percorriam a 

pé148, e por causa da dificuldade de encontrar médicos, e também devido a pouca 

informação que os mesmos tinham.   

No entanto além de todos os seus sofrimentos, os migrantes que se encontravam em 

Feira de Santana ainda eram vistos como os causadores de problemas sociais na cidade. Os 

desejos eram os mesmos: a cidade despontava tanto pela possibilidade de entrada e saída, 

graças às rodovias que cortam a mesma e pelo crescimento industrial com a instalação do 

CIS. 

 

Apesar de a cidade estar envolvida no processo de industrialização não 

possuía uma estrutura capaz de absorver toda a mão de obra que chegava 

diariamente na urbe, até por que a indústria moderna não emprega 

grandes contingente de trabalhadores.149 

 

Todo este desenvolvimento que a cidade propagava, tanto pela elite feirense através 

daimprensa local, principalmente pelo jornal Folha do Norte pertencente à família Falcão, 

contribuiu para o aumento da migração em Feira de Santana150. 

 De fato, temos no mundo da mendicância várias contradições, a começar pela 

caracterização dos sujeitos que deixaram de serem contraventores apenas no ano de 2009, 

com a revogação da lei 3.688 de 1941, que condenava quem já vivia condenado pela 

própria vida que levavam.  

 Apesar de ser um tema pouco estudado pela historiografia a pobreza tem várias 

faces e permite a quem busca seu estudo uma compreensão maior em torno da cidade e da 

sociedade, das questões socioeconômicas.É salutar frisar que a pesquisa sobre mendicância 

não se conclui e este trabalho é apenas uma pequena contribuição, pois ainda há muitas 

questões que precisam ser aprofundados sobre o tema. 

 

                                                 
148

BRITO, 2008, p. 56 
149 Idem. p. 46 
150Idem, p. 46 
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