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RESUMO 
 

 

Esta monografia envolve o esforço de compreender o processo histórico do 

capitalismo dependente para focar o, processo de urbanização, sua relação como o êxodo rural 

e como alguns sujeitos que foram expropriados de sua terra compreendem o processo de 

migração e a cidade. Foi possível observar como essa migração do interior da Bahia para 

Feira de Santana tem relação com inúmeros fatores históricos, sociais e particulares dos 

sujeitos envolvidos e da cidade e compreender como a cidade molda os sujeitos e suas 

relações sociais e como esses indivíduos formam a cidade. As fontes são impressas, 

iconográficas, dados demográficos e entrevistas orais feitas com migrantes que residem em 

Feira de Santana e esses depoimentos demarcam o período da pesquisa.  

Palavras chave: Migrações. Feira de Santana (1986-1993). Industrialização. 

Expropriação. Urbanização. Memória. 

 

 

 

 
 
 
 

  



 

 

RESUMEM 
 
 
 Esta monografía implica el esfuerzo de comprender el proceso histórico del 

capitalismo dependiente para enfocar, el proceso de urbanización, su relación como el éxodo 

rural y como algunos sujetos que fueron expropiados de su tierra comprenden el proceso de 

migración y la ciudad. Se ha podido observar cómo esta migración del interior de Bahía hacia 

Feira de Santana tiene relación con innumerables factores históricos, sociales y particulares de 

los sujetos involucrados y de la ciudad y comprender cómo la ciudad moldea a los sujetos y 

sus relaciones sociales y cómo estos individuos forman la ciudad. Las fuentes son impresas, 

iconográficas, datos demográficos y entrevistas orales hechas con migrantes que residen en 

Feira de Santana y esas declaraciones demarcan el período de la investigación. 

 

Palabras clave: Migraciones. Feria de Santana (1986-1993). Industrialización. 

Expropiación. Urbanización. La memoria. 
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INTRODUÇÃO 
 

O ser feirense na minha vida nunca teve impacto. Contudo ao questionar meus pais 

acerca de sua origem pude perceber um sentimento de pertencimento a sua terra. Minha 

mãe, meus tios e avós tinham orgulho e falavam com um saudosismo latente: sou de 

Jacobina! Comecei a querer sentir aquele orgulho por ser feirense, mas sempre me 

pareceu que ser feirense não é muito bom. Afinal todas as pessoas que conhecia, que 

residiam em Feira de Santana, não eram daqui. Eram em sua maioria do sertão e sempre 

viajavam para lá. Passei a questionar o que havia de bom em ser feirense, se há tanta 

saudade do sertão.  

Comecei a lembrar de quando era criança que amava visitar os meus avós na roça, 

passava semanas de férias desbravando o sertão. Acordava entusiasmada, às cinco da 

manhã, só para ver tanger a boiada, indo torcendo para que meu avô prendesse os bezerros 

à tarde, só para eu passear na bicicleta com ele. Durante o caminho na bicicleta, ia 

escutando todas as histórias que ele contava sobre as viagens de trem para São Paulo, 

Camaçari e como tinha perdido seus quatro dedos da mão esquerda no motor de sisal. 

Quando o sol se punha acompanhava meu avô para jogar dómino no bar e conversava até, 

a avó ir buscar. Era naquele barzinho que os compadres se reuniam para contar histórias e 

fazer charadas, alinão tinha problema ter criança, homem, mulher todos riam juntos e 

saiam com as lanternas ligadas para conseguir chegar em casa à noite. 

Depois de anos quando cheguei à universidade percebi a quantidade de estudos sobre a 

modernização de Feira de Santana, sobre como essa cidade veio a ser a cidade do 

comércio. Entretanto em tudo que li a respeito, existia a mesma discussão sobre os 

aspectos urbanos da cidade, deixando de lado o rural, até se pontuava acerca do semi-

árido, mas não estudava o sertão, nem as histórias desses sertanejos que foram para a 

cidade. A origem da cidade é discutida com relação ao comércio, contudo não se explora a 

migração de sertanejos. As relações sociais, porém permanecem imbricadas, campo e 

cidade mantêm uma relação de dependência, assim como a classe dominante só existe por 

conta da classe explorada. Para compreender o processo de urbanização é preciso ser 

ciente do processo de expropriação, que os ingleses estudaram a partir de sua experência 

como cercamento (enclosures). 

Dessa forma para compreender o que é cidade, é preciso saber o que é campo na visão 

de quem foi do campo e compõe a cidade, dos migrantes sertanejos que se estabelecem 

aqui. Ao longo do processo de modernização de Feira de Santana esse é um debate 
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recorrente que tem sido silenciado dando espaço para um discurso positivador do urbano 

em detrimento do rural. Um discurso de como a cidade e o migrante que vem para a 

cidade deixa de pertencer ao ambiente rural para ser civilizado, urbanizado, seguindo uma 

linha progressista alimentada por prefeitos como Joselito Amorim e João Durval Carneiro. 

Contudo a cidade é formada das relações de todos os sujeitos que dela participam, por 

todos aqueles que desbravam seus espaços e seus caminhos.  

Confesso que inicialmente esse trabalho era fruto da maldição de Narciso. Deixa-me 

explicar melhor, esse trabalho ocorreu porque em meio as minhas inquietações percebi 

como somos inconstantes e sentimos saudade do que já passou. Por vezes é difícil querer 

o que posso alcançar o que está na minha realidade, o presente momento, nós sempre 

queremos mais, aquilo que por vezes não podemos ter, como o passado. Agimos de forma 

semelhante à de Narciso apaixonado pelo próprio reflexo no espelho e amaldiçoado pela 

deusa Atena: tentamos alcançar, contudo ele desaparece.  

Essa é uma tentativa de mergulhar na história para sentir que de alguma forma todos 

fazemos partes dessa história e que podemos contribuir na história do tempo presente. 

No primeiro capítulo faço uma analise geral da industrialização e do processo de 

urbanização brasileiro, de como ocorreu o êxodo rural que é fruto da história das relações 

sociais capitalistas e como esses fatores do cenário brasileiro e mundial influenciam nas 

concepções de modernização, de campo e cidade. 

O segundo capítulo discorre sobre a cidade de Feira de Santana, elencando a 

contribuição dos autores anteriormente citados, pontuando os espaços e os sujeitos que o 

ocupam, a tentativa de se afastar do rural, a expansão urbana, quais os efeitos da migração 

e qual motivo os leva a migrar para Feira de Santana.  

No terceiro capítulo optei por construir com a memória desses migrantes que se 

deslocam do interior da Bahia para Feira de Santana, seus sentimentos e pensamentos 

acerca da cidade.  

 

 

 



 

CAPÍTULO 1 – ÊXODO RURAL E O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO BRASILEIRO.  
 

 

O homem chega já desfaz a natureza  

Tira gente põe represa, diz que tudo vai mudar  

O São Francisco lá pra cima da Bahia  

Diz que dia menos dia, vai subir bem devagar  

E passo a passo, vai cumprindo a profecia  

Do beato que dizia que o sertão ia alagar 

 O sertão vai virar mar Dói no coração  

O medo que algum dia O mar também vire sertão(...)
2
 

 

A música Sobradinho dá início a uma busca na história desse momento retratado, uma 

migração que foi fruto de uma expropriação direta, onde o próprio estado tira a terra da 

população para instaurar uma represa. Essa expropriação direta ocorre quando há intenções 

capitalistas. Afinal “tudo em uma sociedade capitalista, é mercadoria produzida para o 

mercado” 3.  Assim passamos a ser dependentes do mercado quando a terra rural torna-se 

mercadoria, antes o principio do comercio era o lucro por meio da compra e venda do 

produto. “A vocação principal do grande mercador era a circulação, não a produção.”4. 

Anteriormente os camponeses tinham acesso aos meios de produção e a terra, sem terem que 

oferecer a força de trabalho. Esse camponês continuava sendo extorquido por meio de 

cobrança e impostos do trabalho excedente, mas as relações entre eles não eram intermediadas 

pelo mercado. Assim não era o mercado que ditava as regras, o trabalho e o capital não 

dependiam do mercado, já que o pequeno agricultor conseguia as condições para a sua auto-

reprodução. Mas com o surgimento do capitalismo agrário e o advento da expropriação direta 

tudo passa por transformações.   

No Brasil, em 1977 diversos sertanejos são obrigados a migrar, por conta da 

inundação de quatro cidades: Casa Nova, Sento Sé, Remanso, Pilão Arcado e de alguns 

vilarejos na região de Sobradinho que começa a ser inundado por uma indústria e pelo próprio 

poder público que legitima a atuação dessa indústria, que utiliza o espaço para fazer uma 

represa. 

Essa situação de expropriação direta sugestionada por interesses de uma minoria, 

infelizmente não é novidade na história. Vamos acompanhar ao longo do capítulo alguns 

                                                           
2 Música Sobradinho de Sá e Guarabyra. 
3
WOOD, Ellen Meiksins. A origem do capitalismo. Tradução Vera Ribeiro; apresentação, Emir Sader. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001, p. 78. 
4WOOD, Ellen Meiksins. A origem do capitalismo. Tradução Vera Ribeiro; apresentação, Emir Sader. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001, p. 80. 
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autores que discorrem brevemente a respeito do capitalismo, industrialização e urbanização, 

percebendo como esses fatores estão relacionados à expropriação. 

 

1.1 O surgimento do capitalismo, a industrialização e seus efeitos na migração. 

Na Inglaterra a escritora Ellen Wood5traz em sua tese uma discussão de suma 

importância para historiografia, buscando desmistificar a ideia que o capitalismo é um 

processo natural dado a transição do modo feudal para o período da modernidade. Ela pontua 

como esse processo de transição de um modelo econômico para outro foi sofrendo 

modificações ao longo do tempo, e como essas mudanças foram induzidas propositalmente 

por uma classe social que estava ativíssima no processo de industrialização da Inglaterra. Ela 

aponta como ocorreu a revolução industrial, trazendo indícios: estatístico e escritos de 

movimentação popular para Londres, a capital da Inglaterra. Aponta como essa migração 

ocorre por um processo de expropriação da terra dos trabalhadores rurais que se veem 

acuados por fábricas e pela possibilidade de vender sua força de trabalho, passar fome ou 

migrar esperançoso para a capital, influenciando assim uma concentração populacional em 

Londres. Wood faz um traçado de como o capitalismo acaba por destruir as relações sociais 

estabelecidas no meio rural, monopolizando o grande capital para um determinado território, 

nesse caso o meio urbano, comumente pensado como civilizado.  

A migração no texto de Wood é vista como fruto de um conjunto de acontecimentos 

no meio rural que promovem a necessidade do migrante mudar. No caso explanado a terra 

passa a ser empregada em atividades voltadas para a acumulação de capital, ou seja, não mais 

disponível para o modelo econômico camponês ou forma de vida camponesa, baseada na 

subsistência e no uso comunitário de espaços rurais. 

No final do século XVIII e inicio do XIX a Inglaterra tem um grande desenvolvimento 

nacional de mercado, Londres havia se tornado extremamente populosa e o capitalismo 

agrário surgiu modificando as relações particulares acerca de propriedade entre produtores e 

apropriados. A produção precisa dar conta da demanda de consumo dos habitantes da capital, 

a terra agora é uma mercadoria produzida para o mercado e a lógica de circulação é 

substituída pela de produção. Todos os migrantes que se direcionaram a capital passam a 

vender sua mão de obra para auto-reprodução. Dessa maneira as relações passam a ser 

intermediadas pelo mercado, algo que no Brasil veio a ocorrer, um pouco mais tarde. 

                                                           
5WOOD, Ellen Meiksins. A origem do capitalismo. Tradução Vera Ribeiro; apresentação, Emir Sader. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001. 
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No Brasil só existe alguns casos, como o de Sobradinho, onde o êxodo rural decorre 

de expropriações realizadas pelo capital ou para ele, através do Estado. A expropriação no 

Brasil ocorre em grande maioria de forma indireta, com a deslocação de investimentos para 

algumas regiões em contraste com outras, com a má distribuição da renda dentro da região 

somada as condições climáticas, alguns camponeses ficam impossibilitados de investir na 

terra e não tem como criar condições para auto-reprodução, nesse momento é preciso migrar. 

Assim o processo de movimentação popular não é algo natural e sim fruto de uma 

expropriação promovida por parte da sociedade que conquista controle maior de capital. 

Inicia-se a implantação de novas formas de conceber o mundo, as pessoas, os negócios as 

coisas. 

Ao explanar a respeito dos avanços e transformações proporcionados pelas 

Revoluções Industriais na Europa Levebvre6 aponta que a industrialização é um dos principais 

fatores de transformação do espaço geográfico de uma cidade, por conta do fluxo migratório, 

ao reorganizar as atividades nos moldes da sociedade, ao promover a instrumentalização de 

diferentes técnicas como também meios técnicos, para promover atividade humana. Ocorre 

uma transformação no espaço geográfico que modifica também os relacionamentos 

considerados marginais, seja uma partida de futebol que só pode ser jogada nos clubes, ou as 

feiras que só poderão ocorrer afastadas do centro da cidade. Ao longo desse trabalho será 

possível perceber como a urbanização, a industrialização e o capitalismo andam lado a lado. E 

como modificam a  nossa forma de se conceber o mundo. 

1.2 O capitalismo dependente e a urbanização. 

O século XIX, em suas últimas décadas e o início do século XX, assiste a mudanças 

importantes na vida social e material das sociedades, como iniciamos a pontuar anteriormente. 

O avanço técnico-científico emanado dos países centrais começa a alterar o cotidiano das 

pessoas na periferia do mundo.  No caso do Brasil, essas mudanças são sentidas de forma 

intensa, iniciando por cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. O autor brasileiro Francisco 

de Oliveira7 que trabalha com o conceito de desigual e cominado para descrever a expansão 

capitalista no Brasil, não foi o primeiro a aplicar o conceito no Brasil, pois foi precedido pelos 

autores da Teoria Marxista da Dependência. Contudo ao longo de sua tese Chico aponta que o 

aumento das disparidades no âmbito regional se dá através da integração nacional comandada 

                                                           
6LEFEBVRE, Henri. O Direito Á Cidade. Tradução de Rubens Frias. Primeira Edição, Editora Moraes, São 
Paulo. 1991. 
7OLIVEIRA, Francisco De. A economia brasileira: crítica a razão dualista. 4. Ed. Petrópolis: Vozes, 1981. 
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pela expansão capitalista no país, que promove uma divisão regional do trabalho. Ocasiona 

um processo de acumulação de capital e homogeneização do espaço econômico do sistema 

capitalista brasileiro e deixa algumas regiões com maior concentração de capital como é o 

caso do Centro-Sul, liderada por São Paulo.  

Com a expansão capitalista instaura se no Brasil uma nova forma de se conceber as 

relações sociais e a lógica da cidade, uma mistura de elementos tanto de lógica urbano-

industrial como do agro-mercantil, essa lógica reflete o desenvolvimento histórico do 

capitalismo dependente, se apoia na má distribuição de renda do país e em mecanismos de 

sugestionar uma necessidade de consumo do produto em que o próprio capital tiver interesse. 

É como se as relações de consumo fossem forjadas, antes mesmo de o produto chegar até 

prateleira, por meio das propagandas e outros mecanismos, o capital faz com que diversos 

sujeitos sintam a necessidade de consumir aquilo que ele oferece, forjando assim uma 

necessidade que acaba por respaldar comportamentos em sociedade, uma nova forma de 

conceber o espaço, as cercas, o campo e a cidade. 

A propriedade privada, as indústrias, um novo padrão de vida, a guerra, o 

imperialismo todos esses acontecimentos no âmbito social e mundial interfere nos sujeitos 

que constroem a história, cada um é fruto de um pensamento de sua geração. O êxodo rural e 

a urbanização não podem aqui ser abordados de forma com que não se perceba e reconheça as 

rupturas e continuidades da história e a dialética entre consumo e produção que existe assim 

como a ligação entre industrialização e urbanização. 

A necessidade gera consumo que promove a produção, que acaba por diversos fatores 

colaborando para o surgimento do capitalismo. Esse pensamento quando alimentado e 

disseminado se apropria da lógica social e a modifica. Inicia o uso da forma como lhe 

convêm, ou parece lhe beneficiar mais, forjando necessidades para aumentar o lucro durante o 

consumo. Dessa maneira o mercado cria outras formas de explorar o trabalhador, pagando um 

salário base que malmente da para sobreviver, ofertando coisas que despertem seu interesse e 

o influenciem a consumir fazendo uso do crédito para continuar um ciclo de exploração. 

1.3 O modelo urbano e as classes perigosas. 

 
Dessa maneira e cidade foi e é fruto de um processo histórico que envolve o 

povoamento, principalmente do meio rural para o urbano. Sendo que ao longo desse processo 

de povoamento, dentre as continuidades e descontinuedades desse processo a cidade 

capitalista surge com um novo modelo de consumo ditado pelo mercado. Os sujeitos que 
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formam a cidade passam a estabelecer a centralidade de suas relações no consumo que o 

mercado oferta. As cidades acabam funcionando como vitrines e passam a ser palcos onde a 

mercadoria é exposta. No sistema capitalista, o consumo ocorre também pela necessidade 

forjada pelo próprio setor econômico, que passa a sugestionar os interesses da elite. Antes de 

no Brasil, se levar em consideração os aspectos que denotavam urbanização, às grandes 

indústrias imperialistas já produziam o que o país iria consumir.  

Segundo Nicolau Sevcenko o processo de urbanização brasileiro inicia se de forma 

expressiva no século XIX com Rio de Janeiro, que é vista como um modelo a ser seguido 

pelas demais capitais. Com o decorrer do tempo esse modelo de urbanização vem se 

espalhando e se transformando no Brasil de acordo a cidade influenciada por sua repercussão, 

a respeito dessa influencia no Rio de Janeiro Sevcenko aponta que, 

o Rio passa a ditar não só as novas modas e comportamentos, mas acima de 
tudo os sistemas de valores, o modo de vida, a sensibilidade, o estado de espírito, e 
as disposições pulsionais que articulam a modernidade com uma experiência 
existencial e intima. É nesse momento e graças a essa atuação que o Rio se torna, 
como o formulou Gilberto Freyre, numa cidade “panbrasileira”. (SEVCENKO, 
1998, p. 522) 

 
 

Essa revolução técnico-científica na visão do autor citado incentivou movimentações 

populacionais para os centros urbanos, pois com o aumento da produtividade, esse processo 

desencadeia uma evasão do meio rural para a metrópole ou o ‘estado mais desenvolvido’. Se 

levarmos em consideração os aspectos pontuados por Wood em sua tese, não é só o aumento 

de produtividade, mas também a concentração de capital do meio rural nas mãos de poucos e 

o fluxo desse capital maior nessas áreas ditas urbanas. Assim a concepção de Svcenko, que 

um dos motivos que acarretaram o processo do êxodo rural no Rio ocorreu porque os 

trabalhadores iam atraídos por um discurso de civilidade e empregabilidade. Esse discurso 

unido ao da fuga das condições precárias do viver no campo, por conta da concentração de 

capital nas mãos dos fazendeiros estão imbricados e juntos nos dão condição de compreender 

que um não anula o outro, mas corroboram para compreensão de mundo que temos hoje. 

Entre os autores que refletem sobre os contornos urbanos e as ações no sentido de 

alterar a cidade está Sidney Chalhoub, que se lança nos arquivos com o objetivo de pesquisar 

os cortiços do Rio de Janeiro, reconstruindo experiências de negros, escravos e livres, mas 

que, no entanto, ao entrar em contato com as fontes, muda o foco de sua pesquisa, e resolve 

refletir sobre a trama em torno das articulações políticas para afastar as “classes perigosas” 

através de uma política social urbana, que ocorre por meio das modificações na cidade, 

mudam o nome das ruas, criam praças, destroem cortiços e tudo o que é considerado pela elite 
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como incivilizado. A expropriação que ocorreu no campo agora também se reflete na cidade 

com a marginalização de alguns espaços. 

Chalhoub descreve como o famoso cortiço “Cabeça de Porco” que fora destruído, sob 

um discurso higienista, que servira como pretexto para tal ação, além de uma Câmara de 

Deputados que criara argumentos superficiais para reforçar a noção de classe pobre como 

“classe perigosa”, serviria de motivo para demolir o cortiço, como segue descrito no 

fragmento 

Os trabalhadores começavam a destelhar as casas quando saíram de algumas 
delas crianças e mulheres carregando móveis, colchões e tudo mais que conseguiam 
retirar a tempo. Terminava a demolição da ala esquerda, os trabalhadores passaram a 
se ocupar da ala direita, em cujas casinhas ainda havia sabidamente moradores, 
várias famílias se recusavam a sair, se retirando quando os escombros começavam a 
chover sobre suas cabeças. (Chalhoub, 1996, p. 16) 

 

O autor se reporta a cena da expropriação que como pudemos ver, é um fenômeno que 

diz respeito tanto à industrialização quanto à urbanização, contudo vale ressaltar que 

normalmente a expropriação ocasionada pela indústria faz com que os indivíduos se 

desloquem para onde a fluxo de capital e a expropriação ocasionada pela urbanização ocorre 

dentro da cidade, de um bairro para outro, no meio das construções arquitetadas pelo poder 

público estão às invasões, os marginalizados, as cabanas, os bairros sem saneamento, os 

barracões.  

Nesse sentido é notável o diálogo entre Chalhoub e Sevcenko ambos os autores 

discorrem acerca das transformações pelas quais passou a cidade do Rio de Janeiro, no 

período final do século XIX e início do XX. Um desejo por um ideal de sociedade e 

civilização que pregava o consumismo (sempre presente nas relações capitalistas), tendo 

importado a cultura do exterior para a local, o chapéu, as roupas, os adereços, tornam-se 

referencial da condição social. Adereços de luxo importados faziam as pessoas crescerem 

socialmente, era uma nova realidade pautada no consumismo. “Ou conforme a lacônica e 

definitiva conclusão de Machado de Assis sobre a nova realidade, “o mundo é um par de 

suspensórios”.” (Sevcenko, 1998, p. 538) 

 O discurso da elite agora se faz presente por meio do discurso materialista, do 

consumo forjado. Para eu ser visto ou notado nessa sociedade é preciso ter esse ou aquele 

adereço. A influência do consumo que agora não se restringe ao que o indivíduo de fato 

precisa, mas ao que o mercado diz que ele precisa.   

A consequência disso é uma dualidade econômica, a desigualdade social se intensifica. 

“Graças a essa intensificação dos laços neocoloniais e ao prodigioso afluxo de riquezas 
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decorrente, alguns subiam na escala social e outro, literalmente, subiam expulsos para os 

morros da cidade” (Sevcenko, 1998, p. 541). Dialogando com o que se evidencia na tese de 

Chico de Oliveira, a classe trabalhadora se vê sem recurso e é induzida a migrar, nesse caso 

dentro de uma mesma cidade. 

Em Salvador, na Bahia, as transformações urbanas emanadas do norte do mundo e 

assimiladas por cidades como Rio de Janeiro no século XIX, parecem ter sido mais lentas. 

Maria Aparecida P. Sanches, em sua tese de doutorado, reflete sobre a economia baiana do 

final do século XIX e inicio do XX, e as mudanças ocorridas a partir da instalação da 

Petrobras, em 1940, que trouxe entre as consequências, novos contornos urbanos.8 

Nas duas primeiras décadas do século XX, os baianos viram, após décadas de 

instabilidades e escassez, o crescimento econômico e as consequências desse crescimento 

através dos projetos de modernização e do redesenho urbano (tardio, quando comparado a 

cidades como Rio de Janeiro). Esse período é marcado pelos investimentos na renovação do 

espaço urbano, mas também, das relações entre as pessoas: negros, mestiços e brancos; 

homens e mulheres; migrantes.  

Os anseios de modernização assumiam, portanto, múltiplos significados na 
“velha” Salvador. Se por um lado está era materializada nos projetos de urbanização 
de praças e alargamento de ruas, construção de avenidas que facilitavam a 
comunicação dos bairros e favoreciam ao livre escoamento das mercadorias 
provindas do intenso comércio nacional e internacional que vicejava na cidade, por 
outro, significava transformar as relações que, desde os tempos coloniais, eram 
engendradas por homens e mulheres, negros e mestiços, em sua grande maioria, nos 
espaços públicos, na rua, envolvidos no trabalho ou ganho que tão vivamente 
desagradava ao acadêmico de medicina e ao articulista do jornal. (SANCHES, p. 
104) 
 

As elites desejavam que, com essas alterações, fossem “limpados” os centros urbanos, 

no sentido de “desafricanizar” esses espaços que estavam sendo “enfeiados” pela presença de 

comerciantes e pessoas oriundas das classes populares. Essas mudanças deveriam banir do 

espaço urbano os ritos, hábitos e tradições dessas camadas, que deveriam ser controladas em 

lugares “apropriados”. Esses lugares apropriados eram os morros afastados do litoral, era o 

local que não saia nas fotos dos jornais para estampar a cidade de Salvador, a capoeira, a 

baiana, tudo o que lembrará de alguma maneira a má distribuição de renda e a classe 

desfavorecida na pirâmide social era sufocado, para a noite de sono tranquila, da elite que 

nem suportava ver algo que lhe lembrava a existência da pobreza já que não a conhecia e nem 

havia interesse em conhecer.  

                                                           
8 SANCHES, Ma. Aparecida P.As Razões do Coração: Namoro, escolhas conjugais, relações raciais e sexo-
afetivas em Salvador. 1889/1950, tese de doutorado, Niterói:UFF, 2010, p. 144.  



 

 

19 

O desejo pela modernização capitalista, sempre é acompanhado de segregação, outra 

autora que discorre a respeito da ocupação dos espaços na cidade é Regina Beatriz Guimarães 

Neto que em sua tese tem como objetivo fazer um traçado do povoamento no inicio do século 

XX, no leste do Mato-Grosso, nos dois capítulos finais de seu livro “Cidades da Mineração”, 

que foi baseado em sua tese de doutorado pela Universidade Estadual de Campinas9, dá 

ênfase ás cidades em sua proposta civilizadora, nesses capítulos a autora discorre a respeito da 

organização da cidade e o projeto civilizador. Quando as pessoas com maior autoridade na 

cidade começam a projetar uma cidade mais organizada, excluindo tudo o que é incivilizado. 

Sendo o garimpeiro excluído do contexto de uma cidade civilizada. Esse garimpeiro que foi 

de suma importância para a constituição econômica e social dessa cidade. A cidade enquanto 

lugar de progresso e de civilidade, enquanto os garimpos aparecem ocupando um lugar 

desregrado de bandidos, violência e prostituição, assim como os vaqueiros em Feira de 

Santana. Não só dos garimpeiros como dos índios e prostitutas, ou seja, “Nomeiam-se os 

lugares, mediante as práticas do espaço” (GUIMARÃES NETO, p.138), ou melhor, as 

praticas que uma classe dominante classifica como legítima ou ilegítima.  

Assim como ocorre na cidade de Salvador e no Rio a urbanização é acompanhada de 

uma determinada apropriação do espaço. Nesse espaço no leste do Mato-Grosso que foi 

conhecido pela mineração, os trabalhadores do garimpo era o que incomodava a elite e 

passaram a ser marginalizados e deslocados para as zonas mais afastadas do centro da cidade. 

Vale apena ressaltar que essas pessoas em sua grande maioria eram migrantes, nortistas. No 

terceiro capítulo de seu livro Guimarães com sua escrita eterniza histórias silenciadas. O texto 

tem início com experiências que puderam sugerir pistas de como ocorreu esse povoamento no 

leste do Mato Grosso. A autora traz a busca por parte desses migrantes, denominados 

nortistas, por uma terra sem mal, um paraíso onde pudesse ter uma terra, viver com sua 

família e ter um trabalho rentável. É nessa busca que muitos migrantes movidos pela oferta 

econômica promovida pela extração da borracha, iniciam uma peregrinação para o norte do 

país. Contudo a economia da borracha despenca e surge a oportunidade vinda das minas de 

diamantes no leste do Mato Grosso, nesse momento o rio Araguaia aparece como um dos 

principais caminhos percorrido pelos migrantes, que vinham também do Nordeste em busca 

de uma terra sem mal. Utilizando o recurso da história oral, aborda o depoimento de dois 

desses migrantes, Ineizila Antunes maranhense e seu marido Pedro Antunes um baiano. Essa 

                                                           
9GUIMARÃES NETO, Regina Beatriz. Cidades da mineração: memórias e práticas culturais: Mato Grosso na 
primeira metade do Século XX. Cuiabá, MT: Carlini & Caniato ; EdUFMT, 2006. 
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é a história não contada, da vida do migrante que saia em busca de um sonho, seus medos, 

suas dificuldades, seus anseios, suas lutas, seu cotidiano, narrado pelos próprios personagens, 

é a história da cidade tomando forma, tomando corpo e se construindo através da memória 

coletiva. 

 Nesse ponto percebe- se mais uma vez agora no leste do Mato-Grosso como a má 

distribuição de renda afeta a vida desse migrante que procura por uma terra que só lhe 

conceda condições necessárias para sobreviver. 

Ely Souza10 quando discorre a respeito do cotidiano dos Sampauleiros, aponta como 

eram recriminados e mal vistos nos espaços urbanos de São Paulo, não sendo associados com 

a condição de migrantes, mas de nortistas como aponta Guimarães, e tantos outros nomes 

pejorativos. Talvez em São Paulo esse impacto do novo espaço e das tentativas da elite de 

afastar a presença desses sujeitos seja mais clara. Nesse texto a autora aponta a necessidade 

que o migrante tinha de conhecer alguém na cidade de São Paulo antes de decidir viajar, pois 

quando esses se deparavam com um mundo completamente diferente do rural tinham a 

sensação de serem crianças perdidas sem saber para onde ir, muitos mesmo já residindo na 

cidade, sejam em pensões ou na casa de parentes, comumente se perdiam ao pegar o 

transporte errado, ou confundir caminhos. Olhando desse ângulo percebemos a 

vulnerabilidade desses sujeitos e a importância das relações sociais. Em seu livro Ely Souza 

discorre a respeito dos laços que esses sujeitos criavam com as primeiras pessoas com quem 

tinham contato em sua chegada, comparando com laços de crianças quando começam a se 

perceber sujeitos. Afinal essas pessoas eram aquelas que apresentavam os espaços de 

sociabilidade da cidade, o trabalho e que muitas vezes o hospedavam e auxiliavam 

inicialmente com empréstimos até que conseguissem avançar sozinhos, essas pessoas 

desempenhavam um tipo de tutela. 

As consequências desses ideais de modernização, sugestionadas pela cultura 

capitalista que se espalhava vertiginosamente, no Brasil e que ganha mais força com o golpe 

de 1964 e a intensa abertura do país para o investimento do capital exterior, mas 

especificamente dos Estados Unidos que apoiava a iniciativa militar. Essa prática capitalista 

trouxe sim um grande desenvolvimento para o Brasil, entretanto um desenvolvimento 

extremamente desigual, fato que elucida um pouco o que estava ocorrendo no campo e na 

cidade.  

                                                           
10 ESTRELA, Ely Souza. Os sampauleiros: cotidiano e representações. – São Paulo: Humanitas FFLCH/USP: 
Fapesp: Educ, 2003. 
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As modificações nos espaços são latentes e perceptíveis, mas alguns lugares se 

modificam de forma mais lenta que outros. Enquanto essas mudanças ocorriam nas cidades, o 

sertão passa a se tornar um local de difícil sobrevivência, além de práticas coronelistas, com a 

intensificação da industrialização, nas cidades e a concentração fundiária nas mãos de uma 

minoria, essas pessoas que viviam em situação de extrema pobreza, não encontram mais 

formas de continuar ali e ouvem falar, seja através do rádio ou por amigos que foram, sobre a 

possibilidade de encontrar um lugar onde existiam maiores oportunidades para se viver. 

Decidem se deslocar para buscar melhores oportunidades, ao migrarem para a cidade,ocupam 

os cargos menos desejados e alguns viram mendigos no caminho ou quando chegam à cidade 

desejada. Outros migrantes permanecem em cidades não muito distante de seus familiares, já 

outros partem para cidades mais distante como:São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, 

Paraná ou Rio Grande do Sul. Contudo o local almejado pela maioria dos migrantes por conta 

da concentração de capital, isto é, de empregos, era o Centro-Sul.  

Era noticiado em todo o Brasil como a cidade de São Paulo poderia fornecer novas 

oportunidades. Quando chegavam à cidade essas pessoas viviam em situação de pobreza e 

não tinham emprego conforme os padrões de civilidade pregados, a maioria atuava na 

construção civil e as mulheres como domésticas, os trabalhadores que residiam em pensões, 

cortiços e nos morros, eram enquadrados como incivilizados e deveriam ser expurgados do 

convívio social com a classe dominante, ou civilizada. Os migrantes passam a habitar as 

periferias da urbe e muitos enfrentam problemas psicológicos que foram ocasionados pela 

viagem ou estadia na grande metrópole. 

 

1.4 A superficialidade das raízes capitalistas. 

A cidade de raízes superficiais em que o migrante não se reconhece é aquela forjada 

por ações pautadas numa lógica de individualismo, por isso a necessidade do migrante das 

práticas de mutirões, do samba e das rodas de conversas nos bares. Nesses locais 

marginalizados ainda existiam a incidência de práticas rurais em meio ao que o capital 

imputava como urbano. Pois na urbanização se visa meramente à estética e o diferente é 

expurgado, essa é a raiz superficial plantada pelas relações capitalistas manifestadas na 

industrialização e nos espaço que esses trabalhadores acabam ocupando na cidade. Segrega e 

normaliza a desigualdade social quando os sujeitos preferem não perceber a necessidade do 

outro para não se envolver em suas práticas incivilizadas. Alguns indivíduos são coagidos a 
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abandonar os espaços de socialização por conta de relações sociais produtoras e reprodutoras 

de desigualdade que encontram sua mais perfeita expressão nos discursos urbanísticos. 

A cidade de raízes superficiais na realidade não é uma cidade em específico, mas sim 

todos os lugares que nos fazem perder as relações com aquele que diz quem somos (o outro). 

É todo o novo modelo de relações sociais, econômicas e urbanas que nos conduz ao 

individualismo, ou a relações sociais mecânicas. Afinal, 

O homem no sentido mais literal, é um zoonpolitikon (animal político – 
grego – N.E.), não somente um animal sociável, mas também um animal que não 
pode se isolar senão dentro da sociedade. A produção por indivíduos isolados, fora 
da sociedade – fato raro que pode ocorrer muito bem quando um civilizado, que 
possui dinamicamente em si mesmo as forças da sociedade, se extravia 
acidentalmente num meio selvagem – é algo tão insensato como o desenvolvimento 
da linguagem na ausência dos indivíduos que vivem e falam juntos. (MARX, 2008, 
p. 239) 

 

Talvez o grande isolamento que temos enfrentado seja o de classe, que conduzem 

muitos ao conformismo e que por meio da urbanização encontra a reafirmação do muro que 

divide ricos e pobres; patrão e empregado. Muro esse que tem se afirmado nos discursos de 

violência e na construção de espaços vigiados.   

Elencando essas abordagens à concepção de Chico de Oliveira, a discussão se trata de 

como a visão da urbanização é desenvolvida em prol de uma separação e desigualdade, fruto 

das ações capitalistas. Isso dialoga com a dualidade existente no país, utilizando o argumento 

de que para a existência do desenvolvimento é necessário o subdesenvolvimento, e no caso do 

Brasil que desde a sua gênese passa por um processo de encaixe na economia mundial 

atuando como um país subdesenvolvido, essas relações acabam por reproduzir essa dualidade 

nos estados, municípios e povoados, onde ainda reina a lei do mais forte. 

Henri Lefebvre discorreu a respeito de como a industrialização (motor das 

transformações em sociedade) e a urbanização andam juntas, de como os lugares são 

pensados mais para expurgar do que unir os sujeitos. Ele acreditava que a industrialização era 

necessária, mas o capitalismo descartável. 

Esse breve texto explana como a urbanização é fruto da história das relações sociais 

capitalistas e como esses fatores do cenário brasileiro e mundial influenciam nas concepções 

de modernização, de campo e cidade.  

Feira de Santana, a Princesa do Sertão, conhecida pelo comércio e pelos caminhos que 

dão a todo lugar e lugar algum é o reflexo do sentimento do migrante que corre para onde o 

capital está e envereda por caminhos desconhecidos a procura de um lugar seguro e pessoas 

em quem cofie.Desconsiderar a importância das relações sociais que envolvem as diferentes 
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classes acaba por naturalizar as condições vigentes. Porque na realidade as raízes superficiais 

se constituem, onde os seus relacionamentos se encontram. A urbanização e a industrialização 

acabam por afastar tanto ricos de pobres que o empregado que media a relação acaba sendo 

visto como patrão e fica deslocado em meio ao conflito de classe. Os sujeitos não se 

identificam como pertencentes à classe pobre, pois a pobreza traz a tona seu próprio 

imaginário –a gente às vezes era pobre, pobre não né. Mas fraco no dizer – A pobreza é algo 

que causa repúdio, e se instaura a ideia que quem trabalha e tem o que comer não é pobre. A 

cidade disfarça um pouco mais as desigualdades o entrevistado José Zito pontua um pouco a 

respeito desse pensamento, 

É que é o seguinte é como eu to falando, na roça quem era fazendeiro era 
quem não era, não era, era pobre. Assim cada lugar daquele tinha um fazendeiro, 
num é que nem na cidade. Na cidade tem vários ricos.11

 

 

O entrevistado consegue perceber a má distribuição de renda na cidade e no campo, 

contudo conclui que na cidade – tem vários ricos –, portanto na cidade a ascensão ainda é 

possível, tem varias pessoas que são ricas em sua visão. A questão é o que é riqueza na visão 

de um migrante, é tudo aquilo que não o remete a pobreza e escassez do sertão.  Assim a 

cidade parece um lugar de riqueza, nesse espaço urbano mesmo que não percebam os lugares 

e os sujeitos são alocados e realocados de acordo a sua classe e os lugares que deveriam ou 

não frenquentar. Isso explica o surgimento das favelas e confirma o que alguns autores citados 

anteriormente apontam. 

A cidade de Feira de Santana passa por algumas modificações dentro desse cenário 

(mundial, federal e estadual) que vale a pena compreendermos.  

 
  

                                                           
11 Entrevista realizada com José Zito Souza de Almeida no dia 17 de maio de 2018. 
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CAPÍTULO 2 – A PRINCESA DO SERTÃO: HISTÓRIAS RECONTADAS. 

 
Meus leitores conterrâneos 

Leiam este com atenção 
Com responsabilidade 
Nessa histórica missão 

Noticio a mudança 
Da feira de tradição. 

 
A nova não tá legal 

 É uma total lameira 
Que até atola carro 

Que descarrega na feira 
Sem transporte coletivo 

Só escada e ladeira.12 
 

Franklin Maxado, sempre escreveu seus cordéis e dialogou com os problemas locais, 

este é um trecho de um dos seus cordéis que dialoga bastante como o que será abordado ao 

longo do capítulo, as mudanças na Feira de Santana.  

A escolha de trabalhar com o termo “Princesa do Sertão”, apelido dado por Ruy 

Barbosa em meados da década de 1920 para o município de Feira de Santana, tem relação 

com a história da mesma, no início do século XX ainda conhecida por suas grandes feiras de 

gado, atraindo pessoa de várias regiões do estado para o município. Essa cidade passa por 

uma transformação e uma tentativa de afastamento das origens. 

 

2. 1 Feira de Santana e seus espaços 

 

Com a saída da feira livre do centro da cidade para Centro de Abastecimento 

Municipal, por conta das modificações influenciadas pela urbanização, um dos principais 

assuntos da população local era a expulsão dos feirantes do local, a precariedade e falta de 

saneamento em alguns lugares da cidade. Isso pode ser visto bem representado nos jornais que 

discorrem a respeito dos bairros, que serão pontuados ao longo do texto. Contudo para 

compreendermos um pouco mais a relação da industrialização, urbanização e suas influências 

na migração, observaremos o mapa da cidade de Feira de Santana que antecede a criação do 

Conjunto habitacional do Feira IX e do Feira X (percebemos isso por conta da localização 

desses bairros que foi trocada no mapa), esse mapa foi elaborado pela própria prefeitura como 

forma de organizar a cidade mapeando e localizando cada bairro, dentro e fora do anel de 

contorno. O documento não carrega data, mas por meio de algumas pistas como o título, 

                                                           
12 Cordel escrito por Franklin Maxado. 
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bairros e expansão do território podemos reconhecer sua proximidade com o mandato de 

Colbert Martins e a instauração do PLANOLAR. 

Figura 1 – Feira de Santana – Localização dos Bairros 

 

Fonte: FNS Adaptado pela equipe do CPDOFS/ Retirada do Arquivo público de Feira de Santana 
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Aqui podemos perceber como o a cidade de Feira de Santana se expandiu rapidamente 

e quais os bairros foram surgindo dentro e fora do anel de contorno (Av. Contorno. Se 

observarmos o plano de desenvolvimento da cidade percebemos o grande crescimento em 

direção as rodovias. 

Figura 2 – Plano Diretor de Desenvolvimento das Rodovias de Feira de Santana 

 

Fonte: Retirada do Arquivo público de Feira de Santana 

Rodovias que foram planejadas com a intenção de expandir o acesso a cidade e a 

vinculação de distritos. Mapeando a extensão das rodovias, os bairros e os distritos 

pertencentes à cidade o poder público, esta apto a dividir seus espaços de acordo ao modelo 

de urbanização vigente. Dessa forma a cidade é modificada de acordo com os interesses dos 

patrões que estão ligados ao poder local e ao direito a cidade.  

Ao longo do seu texto13Lefebvre escreve que o direito a cidade é o mesmo que direito 

a vida, ou seja, há uma relação dialética entre direito a vida e direito a cidade como se ambos 

estivessem em continuo diálogo, buscando apontar que a interação social dos sujeitos forma a 

cidade e a cidade os sujeitos, já que a cidade carrega a história das gerações anteriores e irá 

carregar a história da geração que virá, por mais transformações que sejam realizadas nos 

espaços urbanos ele sempre será uma continuidade e uma descontinuidade. A cidade segue 

seu ciclo carregando ao longo do processo dois discursos: dos que lutam para sobreviver e dos 

que vivem para ter poder e todos eles fazem da cidade o que ela é, a interpretação e uso dos 

espaços por cada grupo social. A cidade é o sujeito e o sujeito a cidade.  

                                                           
13LEFEBVRE, Henri. O Direito Á Cidade. Tradução de Rubens Frias. Primeira Edição, Editora Moraes, São 
Paulo. 1991. 
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Assim como os discursos a respeito de como foi formada a cidade sofrem interferência 

direta da luta de classes, a migração também é resultado de uma expropriação, trabalhadores 

fazem de tudo para sobreviver, entretanto a classe dominante não mede esforços para 

continuar no poder. Essa disparidade econômica que o capital costuma fomentar, pode ser 

vista no espaço da cidade e dos bairros de Feira de Santana.  

2.2 A Princesa é do sertão? 

Em seu livro14 Clóvis aponta uma cidade amanhecente, uma cidade que passa por 

intensa transição de uma lógica rural para urbana, estudando o século XX ele aponta como 

essas mudanças na cidade eram vistas, por jornalistas, poetas, pintores, escritores e pela 

população que acompanhou esse período de inovação, o seu texto já se inicia com o 

depoimento de um senhor que se lembra daquela vez em que viu um avião no céu da cidade a 

partir dessa narrativa passa a explanar a respeito da cidade de Feira de Santana, como era vista 

e seus espaços.  

Segundo Clóvis Ramaiana, existia na Princesa do Sertão uma preocupação em se 

afastar do sertão. Quando Lampião e sua turma de delinquentes e ladrões morre, ocorre a 

exposição de suas cabeças cortadas no jornal essa era a prova cabível de que o sertanejo 

deveria dar espaço para o progresso, para o novo. Durante o governo de Joselito Amorim e de 

João Durval Carneiro os aspectos rurais que a cidade possuía já eram considerados como algo 

retrógado. Tudo o que pudesse dialogar com o mundo rural era descartado. Logo os vaqueiros 

eram marginalizados e tratados como bandidos sendo comparados a Lampião e sua turma, as 

ruas perdem seus nomes antigos dando lugar a outros títulos, a própria rua muda, deixa de ser 

vista como um ambiente de interação para dar espaço ao um momento de passagem, depois de 

algum tempo as praças são construídas, mas até esse momento as relações eternizadas por 

Eurico Alves em seus poemas se perdem. O cotidiano da cidade antes das transformações 

urbanas era diferente. Enquanto passa por transformação a cidade concomitantemente perda 

de identidade. Pois vive cercada por dois discursos distintos: um em que a mídia propaga a 

idéia de uma cidade desenvolvida por meio dos anúncios ou fotos tiradas nos jornais, para 

chamar a atenção dos ricos que buscam um local para migrar; e outro o discurso real do 

cotidiano da população que não se desvincula de seus aspectos rurais como: os carroceiros e 

os próprios migrantes das zonas rurais baianas que insurgiam e faziam, uso de práticas rurais 

                                                           
14 OLIVEIRA, Clovis Ramaiana Moraes. Canções da cidade amanhecente: urbanização, memórias e 
silenciamentos em Feira de Santana. 1920-1960 – Salvador:EDUFBA, 2016. 436p. 
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para sobreviver. Essa população composta de trabalhadores acabava por ser marginalizada 

residindo nos bairros periféricos da cidade como a “Queimadinha”. 

A perspectiva delineada incorporava a cidade a lugares distantes, tornando 
citadinas regiões antes entendidas como rurais, projetando-lhes a sombra 
urbanizadora de práticas e coisas. Ao mesmo tempo que sinalizava o caminho, 
criando um ambiente presidido pela técnica e inspirado no movimento contínuo, 
criava áreas silenciadas, anexadas e suprimidas pela avançada urbana.(OLIVEIRA, 
2016, p.183) 

 

Essa cidade,conduzida por aspirações de modernidade, criava áreas de silencio 

modificando espaços próprios dos sujeitos da cidade, destruindo tudo o que considerava 

incivilizado, de espaços a costumes, tudo era consumido pela lógica capitalista, os costume e 

espaços passavam a ser suprimidos pela urbanização. 

Registrando o que ocorre Franklin Maxado escreve o cordel entre 1976 e 1977, recria 

as modificações na cidade e a extinção da Feira Livre: 

A Feira de Santana já vai sair da rua. 
[...] 
O progresso acelerou 
Com a industrialização 
Feita por Chico Pinto 
Amorim e Mané Falcão 
Também com o turismo 
Que já lhe deita benção. 

 
Mas Feira vai crescer mais 
Duzentos mil habitantes 
vão já pra 500 mil 
Suas fábricas garantem 
Tá estourando no Norte 
como diz o bom cantante. 
 
Indústria traz gente 
Mais produção e riqueza 
A exemplo de São Paulo 
Que é a maior grandeza 
Feira LÊ no Nordeste 
Sua Lição com certeza. 
 
Tem largas avenidas 
E ficam interditadas 
Dia de segunda-feira 
Não pode ficar parada 
Não se anda mais direito 
Com bancas espalhadas. 
 
Ao comércio, trânsito 
E ao povo, já atrapalha 
Também dona Prefeitura 
Quando limpa lixo e palha 
Carece de área própria 
Isolada de sua malha. 
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Não é supermercado 
Terá lugar verdadeiro 
Com camelô, feirantes 
Propagandistas, vaqueiro, 
Fateira, carregador 
Motorista e açougueiro 

 
Enfim, todos feirantes 
Até poetas de cordel 
Como eu, o Maxado 
Que andam de deo em deo 
Vendendo estes livrinhos 
No Centro, estamos no céu. 
 
No Centro abastecedor 
Não terá artigos no chão 
Deve ser higiênico 
Marco da civilização 
Pois Feira é cidade 
Tem industrialização. 

 
Nesse sentido, a urbanização abarca um projeto de modernização industrializante e o 

autor reforça esse caráter, utilizando o cordel como uma forma de festejar o Centro de 

Abastecimento como “marco de civilização”, higiênico, adequado a uma cidade grande e com 

indústrias. Para uma parte da população como Franklin Machado, as modificações eram boas, 

pois afirmaria o caráter de cidade de Feira de Santana. Entretanto alguns trabalhadores, 

principalmente ambulantes discordavam dessas modificações, algo pontuado por Larissa 

Penelu em sua tese. A questão dividia a população e ao longo do processo de modificação na 

cidade pode-se perceber que se a industrialização se mostrava por um lado boa para o 

crescimento da cidade, também foi crucial para o aumento da desigualdade, já que se passa a 

nomear os espaços da cidade de acordo com os indivíduos que o frequentam. E esses mesmos 

locais repelem ou aproximam sujeitos e classes sociais. Contudo a resistência também se faz 

na subversão dos lugares invadidos no meio das mansões ou condomínios. 

Aqui consiste a ironia do discurso no inicio do século XX, a intitulada princesa do 

sertão, porque assumia a identidade sertaneja através do comercio de gado e da cultura de 

apropriação do espaço com o avançar da cultura capitalista de urbanização inicia um processo 

de marginalização do sertão dentro da cidade, deixando claro que ela pode até estar no sertão, 

mas agora é princesa. Essa lógica da cidade passa a se expandir cada vez de forma mais 

intensa em Feira de Santana conduzindo seus habitantes a compreender Feira como um lugar 

de passagem entre o urbano e o rural. E sendo atrativo a diversos migrantes sertanejos 

justamente por ter esse caráter. 

2.3 A expansão urbana 
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Ao estudarmos a história de Feira de Santana, percebemos a expansão urbana, a 

migração no sentido rural para o urbano e o crescimento populacional como alguns dos 

aspectos que caracterizam a sua trajetória. As pesquisas realizadas pelo SIM (Sistema de 

Integração de Migrantes) e pontuadas na tese de Charlene, revelam que foi entre os anos de 

1970 e 1990, nos rastros do “milagre econômico” brasileiro, que a cidade teve os maiores 

índices de crescimento populacional: 

Tabela 1 -Crescimento Populacional de Feira de Santana, Censos demográficos (1960- 1991). 

 1960 1970 1980 1991 

TOTAL 141.757 190.076 291.504 406.447 

POPULAÇÃO 

URBANA 

69.884 134.263 233.905 349.557 

POPULAÇÃO 

RURAL 

71.873 55.813 57.599 56.890 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Enquanto a população rural decrescia, a urbana crescia impulsionada pela migração 

externa e interna.Esse crescimento está imbricado com o deslocamento do fluxo do capital 

para determinadas regiões ampliando o comercio, a implantação das indústrias e a crescente 

demanda de mão de obra em Feira de Santana. 

 Em 1970 o número de estabelecimentos do ramo varejista e atacadista, aumentou de 

forma mais significativa aponto de abarcar boa parte das pessoas que haviam se deslocado 

para Feira de Santana. Segue a entrevista com Seildes Firmina que rememora o 

estabelecimento varejista em que o seu marido trabalhou: 

Meu marido mesmo trabalhou na Pernambucana, seis anos, quando a gente 
chegou aqui ele arrumou trabalho lá e ficou seis anos. Quando ele saiu da 
Pernambucana a gente voltou para o interior de novo, lá pra o Junco. Quando as 
coisas começaram a apertar lá de novo voltamos pra cá e estamos aqui até hoje.15 

 
 

 Seilde discorre sobre como o comércio de Feira proporcionou condições dela e da 

família continuarem residindo na cidade e até juntarem para tentar montar um comércio no 

interior de novo. Contudo revela que a região não lhe proporcionava condições de 

permanecer, mesmo montando um negócio, pois o dinheiro adquirido a partir do mesmo não 

era suficiente para manter a ela, ao marido e aos dois filhos.    

                                                           
15 Entrevista realizada com Seilde Firmina Rodriguez no dia 11 de outubro de 2018. 
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 A indústria, também cresceu. A princípio ela era de pequeno porte, fornecedora de 

matéria prima essencialmente agropecuária. Eram pequenas unidades fabris espalhadas pela 

cidade, sem qualquer critério de delimitação ocupacional por parte do governo. Mas foi a 

partir da implantação do CIS (Centro Industrial do Subaé), através de lei municipal de 1970, 

que houve um expressivo crescimento desse setor na economia.Com a isenção do imposto de 

renda, doações de terra e o excedente da mão-de-obra, o CIS tornou-se um espaço de 

concentração da atividade industrial organizado por política do Estado. Com a implantação do 

CIS, o número de estabelecimentos industriais cresceu intensamente e a mão-de-obra 

empregada passou a ser muito maior do que em 1950.  

 O Jornal Feira Hoje da década de 1970 tem várias edições falando sobre a 

industrialização e o CIS, fazendo uma abordagem de como esse setor e algumas construtoras 

em especifico promoveriam o desenvolvimento. 

Não se pode mais retroceder, o comércio, por si só, não tem mais condições 
para manter o desenvolvimento que a cidade alcançou, o outro suporte, já que a 
agricultura é bem rudimentar, quase primária, está na industrialização, na euforia 
que se tem graças aos incentivos, que já estão ficando escassos em razão da 
paralização de recursos.16 

 
 

O setor de serviços também teve crescimento expressivo, praticamente paralelo ao do 

setor industrial. Atraindo diversos migrantes que prestavam serviços por vezes 

desvalorizados, como: ambulantes e empregada doméstica. Nesse mesmo período começa a 

construção das primeiras unidades da Universidade Estadual de Feira de Santana, outro 

empreendimento que contribuiu para atrair uma população de migrantes em busca dos 

empregos que aí foram gerados ou interessados na formação universitária.  

Ao longo da busca pela urbanização, o campo passa a ser silenciado e essa pratica é 

denunciada por alguns artistas em documentos reunidos pela tese de Clóvis, como Raimundo 

Oliveira e Juarez Bahia. Esse mesmo Raimundo Oliveira por meio de suas pinturas também 

denunciava a existência de sertão inóspito, marcado por forte fluxo de migração, 

representando também os nortistas por meio de suas pinturas. As considerações de Ramaiana 

são de extrema importância nas leituras de tais imagens, rememorando o preconceito e o 

desprezo enfrentado por esses migrantes que começavam a engrossar a quantidade de 

mendigos ou favelados na cidade de Feira de Santana.  

Para Larissa Pacheco a cidade de Feira de Santana por um longo tempo, foi marcada 

pelo movimento na urbe até despontar na segunda-feira, dia em que ocorria a feira. Contudo 

                                                           
16EUFORIA industrial. Feira Hoje. 24 de outubro de 1974, p. 3. 
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as práticas impulsionadas pela modernização modificam as relações dentro da urbe, relações 

essas que entram em conflito com a presença rural na cidade, representada pela feira. 

Presença essa que a elite feirense quer expulsar, afinal uma cidade urbanizada não possui uma 

feira no centro, assim esses ambientes acabam sendo remanejados para zonas periféricas da 

cidade que alojavam grande parte desses migrantes. 

A expansão urbana de Feira de Santana partiu do centro comercial em direção aos 

bairros e Distritos (como São José, que é bem próximo a zona urbana). Essa expansão seguiu 

em rumo às rodovias (BR 324 e 116) e chegou a extrapolar o anel de contorno (Av. 

Contorno). Esse movimento somado aos fatores já citados deu origem a vários bairros 

periféricos de Feira de Santana. Alguns deles são: Campo Limpo, Novo Horizonte, George 

Américo, Queimadinha, Campo do Gado, Tomba e conjuntos residenciais (Fraternidade, 

Sergio Carneiro, Feira VI, Feira IX, Feira X).  

Os projetos da cidade de Feira de Santana e de seus conjuntos habitacionais são 

marcados pela própria urbanização brasileira. E existe uma negligencia de produção do 

espaço na cidade, que sofre inferência direta do conflito de classe e da desigualdade social. O 

espaço também é um fruto social que reflete as desigualdades estampadas até mesmo em um 

curto passeio em sua rua. Na lógica capitalista para poucos viverem na ostentação, muitos tem 

que passar fome. 

2.4 E a migração?  

As modificações somadas à inauguração da rodovia que ligava Feira de Santana a 

Salvador, a Rio-BAHIA, contribui também para a intensificação do fluxo migratório e as 

mudanças nas relações da sociedade local, que agora precisa se articular não só para expulsar 

suas influências rurais, mas também resolver o problema da mendicância, pois muitos desses 

viajantes que passavam pela cidade acabavam ficando. Com o surgimento da rodovia e o 

aumento da mendicância foi preciso lançar uma solução para o problema.  

Segundo a tese17 de Charlene Brito os Presbiterianos Ecumênicos no Estado da Bahia 

desenvolveram projetos sociais que auxiliaram a prefeitura de Feira de Santana com esse 

problema. Por meio de três instituições, a Associação Feirense de Assistência Social (AFAS), 

o Serviço de Integração de Migrantes (SIM) e a Comissão Evangélica dos Direitos da Terra 

(CEDITER), durante os anos de 1968 e 1990. Essas instituições conseguiram ascensão 

                                                           
17 BRITO. Charlene José de. Da Assistência à Resistência: ecumenismo presbiteriano, mendicância, 
migração e luta pela terra na Bahia(1968-1990).Universidade Estadual de Feira de Santana Programa de Pós-
Graduação em História, 2013. 
 



 

 

33 

durante esse período em Feira de Santana por conta do amplo reconhecimento da necessidade 

de tirar aqueles sujeitos da rua e dar um aspecto urbanizado para a cidade.   

O trabalho de capacitação de mendigos e migrantes no interior das entidades ocorria 

de forma regular e durante esse período era realizada uma pesquisa pontuando motivos gerais 

que proporcionaram a migração e qual o destino desses migrantes.  

O trabalho social desenvolvido no SIM era considerado como de suma importância 

tanto para quem recebia o auxilio como para o poder público. O primeiro tinha oportunidade 

de trabalho,por meio da profissionalização da mão de obra e os financiadores queriam acabar 

com a mendicância na cidade para dar um aspecto moderno à cidade.  

De acordo com os questionários respondidos na instituição o principal motivo da 

migração a pobreza e o clima. Contudo é importante percebermos que o campo é um local 

permeado de relações de poder, onde aquele que vence socialmente teve possibilidades para 

alcançar tal vitória, é como se o poder perpetua se ou legitimasse o próprio poder.Para que 

isso fique mais claro, vamos compreender o que, um membro de uma família de sisaleiros, 

que ansiava por melhores oportunidades, José Zito fala sobre a política no povoado em que 

vivia, 

A política é o seguinte, existia político, mas o candidato, o prefeito era coisa 
rara. Porque praticamente quem era fazendeiro era, quem num era, num era, então 
pra escolher um candidato um prefeito era como se a gente hoje tivesse que escolher 
o presidente da republica era difícil. Pra dizer assim aquele é o prefeito era bem 
difícil, vereador mesmo, meu Deus era raridade, pra dizer assim, primeiro que o 
nível de estudo era pouco então era meio difícil, mas existia e ele viajava, por 
exemplo 11, 12, 13 km pra fazer comício era tudo distante um lugar de outro, era no 
pau de arara onde fazia os comícios e quando ganhava era uma festa é a mesma 
coisa de hoje, era uma festa, mas só via o candidato em tempo de política quando 
passava o tempo ele sumia. A política de antes é a mesma de hoje só vê os 
candidatos na política, depois que passa some, a mesma coisa de hoje não mudou 
nada.(...) na roça quem era fazendeiro era quem não era, não era, era pobre. Assim 
cada lugar daquele tinha um fazendeiro, num é que nem na cidade. Na cidade tem 
vários ricos. E na roça não, um fazendeiro tá no canto e o outro tá no outro. Era 
distante de um lugar pra outro, quem mandava ali mandava. O maior fazendeiro 
onde eu morava era um homem chamado Dernival, mas nem lá ele morava. Ele 
morava na cidade de São Domingos, ele era um dos mais fortes, mas não morava lá 
só tinha as terras, ele morava na cidade de São Domingos que nem era cidade 
também era povoado e acho que era governado por Valente.18 

 
 

Aqui o José Zito discorre a respeito de distribuição de renda e concentração de capital, 

do poder elegendo o poder. A perpetuação de uma lógica da elite que o expurgava de 

participar. Assim é possível perceber, o que foi pontuado por Francisco de Oliveira no 

capítulo anterior, a concentração de capital em algumas regiões e na mão de poucas pessoas, 

este então é o discurso de um migrante que almejava ter apenas o suficiente para continuar 

                                                           
18 Entrevista realizada com José Zito Souza de Almeida no dia 17 de maio de 2018. 
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com sua família, mas a má distribuição de renda era tão grande que não o permitia mais 

usufruir do campo na companhia dos amigos e da família como desejava. Assim permanecer 

no campo, era na sua visão desistir de lutar por medo de mudar. Era necessário mais do que o 

desejo de ficar, precisaria que existissem condições mínimas para sobreviver e a política e o 

poder podem tirar essa estabilidade assim como a seca. Um exemplo é a entrevista feita com 

Marlene Souza de Almeida: 

Depois fui crescendo e estudando e lá, a força lá é na política, se a gente 
votasse para um político que ganhasse podíamos até ter um emprego, mas o salário 
também era o mínimo do mínimo. Eu estudei até a sétima série. Consegui lá uma 
escola pra ensinar pra um monte de criança, parecia até um formigueiro na sala de 
aula, era da primeira a quarta série tudo junto. Ali me consumia. Então o tempo foi 
passando, daí o político que eu votei perdeu. Então eu tive que entregar o cargo, eu 
não tinha mais como trabalhar de professora.19 

 
 

A migrante discorre sobre como veio para Feira de Santana, deixando explícito que foi 

por conta da falta de emprego, da política ou politicagem existente no povoado que morava. 

Aqui se trata não só de saída por conta da seca ou miséria, mas por conta da desigualdade 

social e da sobrevivência a base da política e como a mesma promovia a instabilidade dos 

próprios habitantes do povoado, que quando não encontravam emprego tinha que migrar, 

estamos falando de uma expropriação indireta, uma expropriação que a própria lógica 

capitalista alimenta, pois para que haja países desenvolvidos é necessário que exista o 

subdesenvolvido, para que existam regiões ricas é necessária a existência das regiões pobres. 

Porque na lógica do capital a classe dominante suga dos trabalhadores que não tem quase 

nada, o ‘quantum’ necessário para continuar sendo dominante. 

Discorremos muito sobre o fluxo migratório em Feira de Santana, mas ainda não 

paramos para analisar quanta verdade, quanto sentimento têm em depoimentos como esses. A 

partir dos depoimentos das bibliografias visitadas e dos jornais do período temos a 

oportunidade de revisitar esses espaços percebendo a formação dessa sociedade feirense de 

diversos pontos de vistas inclusive daqueles que não costumam eternizar se em jornais e 

livros. O depoimento dessas pessoas permite compreender a expropriação e a formação da 

cidade de Feira de Santana.  

2.5 A apropriação dos espaços: Patrões X Trabalhadores 

Os jornais remontam o cenário feirense após a criação dos bairros da cidade de Feira 

de Santana e alocação dos migrantes nos mesmos. Demonstram que o poder público procurou 

intervir, não só na dinâmica de ocupação urbana, através do Plano de Desenvolvimento Local 

Integrado – PDLI, que passou a ter força de lei municipal, em 1969. Mas também por meio da 
                                                           
19 Entrevista realizada com Marlene Souza de Almeida no dia 19 de setembro de 2018. 
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localização e infra-estrutura dos bairros da cidade. Na década de 1990 o jornal Feira Hoje, 

trazia alguns relatos de bairros e suas condições: 

Ocupando uma faixa de terra de mais de cinco quilômetros de extensão, o 
bairro da Queimadinha se constitui atualmente em um aglomerado de famílias, na 
sua maioria de baixa renda, que sobrevivem do comércio local e de pequenas 
atividades comerciais desenvolvidas na comunidade. 

 
Considerado como o bairro mais denso de Feira de Santana, a Queimadinha 

hoje abriga cerca de 25 mil pessoas. A densidade populacional da área pode ser 
explicada pela falta de informação sobre os métodos anti-conceptivos, uma vez que 
a carência de escolas e de postos médicos é bastante acentuada no bairro. 

 
A exemplo de outros bairros periféricos, a Queimadinha enfrenta também 

problemas como a falta de rede de esgotos que tem propiciado o aparecimento de 
várias doenças, além de transportes e saúde. Os problemas acompanham, 
proporcionalmente, o tamanho do bairro, e por ser bastante extensa, a Queimadinha 
hoje enfrenta inúmeras dificuldades.20 

 
Nessa reportagem o jornal faz menção a um bairro periférico da urbe e atribui sua 

densidade populacional a falta de informação da população acerca de métodos anti-

conceptivos já que o bairro é carente de conhecimento e educação, por conta da falta de 

escola. Interessante que o jornal destaca a precariedade, a falta de conhecimento e saneamento 

básico da população, utilizando termos que reportam a incivilidade, algo que não deveria 

ocorrer em uma cidade. Mas essas condições precárias com respeito ao saneamento não 

abarcavam apenas o bairro da Queimadinha, mas também o conjunto habitacional Feira IX: 

 
Uma grande lagoa de águas fétidas, no final da Rua A, do Conjunto Feira IX, 

segunda etapa, vem provocando inúmeros problemas aos moradores do núcleo, que 
já não sabem o que fazer. Segundo Gerson Lima, residente na casa 97 da Rua A, a 
lagoa foi formada a partir do lançamento de águas servidas das casa de diversas ruas, 
uma vez que a rede de esgotos, que foi implantada pela empresa OMS, construtora 
do conjunto, não foi ativada21 

 
 

Destacando a lagoa de águas fétidas, mas sem usar os termos que utilizou para 

caracterizar o bairro da Queimadinha, o jornal aponta outro fato que deve ser solucionado 

para Feira ser uma cidade organizada. Outro bairro que teve suas dificuldades e desigualdades 

noticiadas foi o Tomba, abrangendo o mesmo conjunto Feira IX e outros conjuntos 

habitacionais que fazem parte dele. 

Detentor do segundo maior pólo industrial do Estado da Bahia, o bairro do 
Tomba é atualmente um dos maiores de Feira de Santana, e igualmente cheio de 
problemas, que atingem indistintamente seus moradores. Grande parte da população 
local empregada a mão de obra nas próprias indústrias instaladas no Centro 
Industrial do Subaé – CIS – ou em diversas outras atividades comerciais que dão ao 
bairro toda a estrutura de uma verdadeira mini-cidade. 

                                                           
20 QUEIMADINHA um aglomerado de pessoas vive em meio a carências. Feira Hoje. 15 de dezembro de 1991, 
p. 6. 
21 ESGOTOS estão prejudicando o Feira IX. A Tarde Municípios Suplementos. 15 de outubro de 1991, p. 3. 
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(...) Mesmo assim, a população ainda enfrenta a carência de serviços públicos 

essenciais, a exemplo de atendimento médico/hospitalar. Transporte, mais ágil, falta 
de escolas dos governos e a inexistência de infra-estrutura nas ruas. Devido a 
precariedade da iluminação das vias de acesso e da carência de um policiamento 
ostensivo, a falta de segurança também é reclamada pela maioria dos moradores 
anda aterrorizada pelas ruas do bairro. 

 
Na realidade, o bairro do Tomba é marcado como palco de muita luta e 

sofrimento de sua comunidade. Problemas é o que não faltam por todos os lados e 
vencê-los já fazem parte do cotidiano de todos, que acordam cedo para trabalhar e 
quando retornam para o lar continuam a encarar a mesma vida agitada.22 

 

Neste trecho do jornal é possível perceber como a implantação do CIS afetou na 

urbanização no bairro do Tomba, e como o poder público cria diversos conjuntos 

habitacionais para solucionar o problema do déficit habitacional, promovendo um aspecto 

urbanizado. Contudo esses conjuntos habitacionais passam por diversas interferências, seja 

por inadimplência, falta de água e luz ou por invasões das casas por grupos de pessoas que 

ainda não tinham residência e ainda não tinham sido contempladas com o financiamento da 

casa. 

No meio à confusão de ocupação das casas, houve muita gente que não 
estava inscrita tentando invadir. Um mutuário disse que quando chegou em sua casa 
havia cinco pessoas, mas elas saíram sem problemas, quando foi apresentado o 
documento.23 

 

Durante seu governo Colbert Martins da Silva, representante do PMDB, implanta o 

Plano Municipal de Habitação Popular - PLANOLAR, que surge como uma alternativa para 

solucionar o problema habitacional em Feira de Santana e afirmar uma imagem política 

diferente das anteriores já que nesse momento o regime militar havia se enfraquecido. Esse 

plano é instaurado imbricado ao que era anunciado como a uma nova forma de fazer política: 

o governo popular. Nesse modelo de gestão o prefeito montava seu gabinete nos bairros e 

escutava da população seus problemas. O PLANOLAR ocorreu em diversos bairros da cidade 

com o objetivo de permitir que uma grande massa operária e trabalhadora em geral (já que os 

migrantes que se deslocavam para a cidade e os próprios habitantes não se concentravam em 

apenas uma área de emprego, existiam diversas formas de sobreviver) adquirissem uma casa 

própria com auxilio do governo. Durante seu governo Colbert também acelerou o processo de 

documentação das casas no bairro Rua Nova, o que lhe rendeu prestigio no bairro. 

Entretanto as modificações na forma de governo não quer dizer que a cidade deixou de 

ser um ambiente desigual. Por meio dos jornais foi possível verificar que alguns bairros da 

                                                           
22 POBREZA convive ao lado da riqueza do pólo industrial. Feira Hoje. 29 de dezembro de 1991, p. 4. 
23 MUTUÁRIOS ocupam casas do Feira IX. Feira Hoje. 3 de março de 1991, p. 3.  
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cidade, mais especificadamente o da Santa Mônica, que se localizavam mais próximos as 

imediações do centro da cidade, a prefeitura parecia desejar que seus moradores pagassem ou 

auxiliassem o governo na modificação e melhoramento das condições do espaço, 

demonstrando um tipo de aproximação ou interesse maior do poder público por esse espaço. 

 
Vencedora da concorrência pública realizada pela Secretaria de Obras da 

Prefeitura, que contou com a participação de sete empresas, a Construtora Odebrecht 
vai realizar as obras de infraestrutura do bairro Santa Monica, com prazo de 
conclusão de dez meses a partir do dia 03 de deste mês. O custo das obras é de Cr$ 
637 milhões, o menos dos apresentados pelas empresas concorrentes. Agora a 
Prefeitura vai manter reuniões com os moradores do bairro, para discutir a forma 
como eles contribuirão para o pagamento das obras que serão realizadas.24 

 
 

Isso só era possível se pressupomos que os residentes desse bairro também 

comungavam com as modificações que estavam ocorrendo na cidade. Mesmo que diversos 

bairros tivessem interesse em solucionar problemas da rede de esgoto nenhum deles, sendo 

periférico, conseguiam auxiliar o governo na solução, ou mesmo obtiveram um melhoramento 

na sua infra-estrutura de forma rápida como o que veio a ocorrer na Santa Mônica. Assim na 

prática o que pode ser verificado são as relações de poder e interesses especulativos do setor 

imobiliário e da elite em criar uma área privilegiada para alguns cidadãos residentes no bairro.  

Os bairros periféricos eram postergados, ocorrendo pequenas reformas, ou quando 

muito pressionados pela população, grandes reformas demoradas. Entretanto o centro 

permanecia sendo o centro das atenções governamentais.  

Reconstituir a história da formação e trajetória da Cidade de Feira de Santana a partir 

da migração levando em consideração a interpretação dos seus moradores, migrantes e dos 

jornais da época faz-nos compreender a apropriação dos espaços, percebendo as relações de 

poder que permeiam a cidade. Assim, a ênfase desse trabalho recai sobre como os relatos dos 

migrantes reconstroem sua expropriação e qual o efeito de sua chegada na cidade de Feira de 

Santana.  

2.6 Subvertendo o modo de trabalho urbano 

Zaqueu Silva aponta em sua tese25, dialogando com o conceito de cidade de Clóvis 

Oliveira e a migração apontada por Charlene Brito, como esses migrantes sobreviviam em 

Feira de Santana, entre 1977 – 1990, por meios de práticas rurais. Pois esses sujeitos 

chegavam à cidade, algumas vezes por conhecidos que aqui já residiam ou sendo acolhidos 

pelo SIM, e passavam a residir em áreas periféricas, fazendo trabalhos próprios das áreas 

                                                           
24OBRAS do bairro Santa Monica terão ajuda dos moradores. Folha do Norte. 6 de abril de 1991, p. 6. 
25 SILVA. Zaqueu Santos da."E Foi um deus nos acuda": Migrações, Urbanização e luta de Classes na 
terra de Lucas. 1977-1990. 2015. (p.116). 
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rurais. Esses trabalhos próprios nada mais eram do que a subversão da forma de trabalho 

individualizado na cidade. Segue a seguir um relato: 

 
Uma grande seresta foi realizada na noite de Natal na Rua Esperança, 

Uruguai, pelo Grupo Jovem Arraiá Campestre, da Sociedade Beneficente 13 de 
Junho. Para a festa que contou com a participação de toda a comunidade, a rua foi 
enfeitada e iluminada com gambiarras e barracas armadas para a venda de comidas 
típicas.26 

 
A forma de organização da seresta e a participação ativa da comunidade os mutirões 

reunidos em prol de obras para auxílio de um vizinho que fazia uma feijoada, por exemplo, 

são modos de fazer rurais que são transplantados para a cidade, é a subversão de trabalhos que 

são realizados na cidade, mas com o modo de fazer do campo.  

Com a expansão das indústrias e a criação do CIFS (Centro das Indústrias de Feira de 

Santana), o fomento varejista e comercial, uma grande parte da população que é empregada 

passa a precisar de mão de obra para fazer o trabalho que antes fazia em casa, como: pedreiro, 

pintor e principalmente o trabalho doméstico, que nesse período da história também 

representa status de elite, classe média. A maior parte desses migrantes passa a ocupar tais 

cargos e as mulheres que vem sozinha do sertão ainda tem maior tendência a optar pelo 

trabalho doméstico, Marlene Souza de Almeida que é migrante diz: 

 
(...) quando cheguei aqui através de amizade fui trabalhar na casa de uma 

família onde o pessoal pagava menos de um salário. Eu não tinha muita 
experiência, mas comparado a vida dura que eu tinha na roça aqui era um mar de 
rosas.  

 

A migrante relata seu primeiro emprego quando chegou na cidade de Feira de Santana 

e revela que entre trabalhar na casa de uma família recebendo menos de um salário mínimo e 

voltar para o sertão preferia ficar aqui. Todavia a questão que fica é se ela ganhava pouco no 

seu trabalho em Feira de Santana, por qual motivo continuou aqui? Responderei essa pergunta 

ao longo do texto.  

2.7 Por que migrar para Feira? 

Segundo Charlene Brito um dos grandes motivos para Feira de Santana ser alvo de 

migrantes se dava pelo fato de ser o maior entroncamento rodoviário do Nordeste, uma cidade 

em que seus caminhos dão a todo lugar e onde se instaura um dos maiores comércios de gado 

do nordeste. 

Para Larissa Pacheco essa migração do campo para a cidade era impulsionada por um 

deslocamento de investimento para Feira de Santana por ser um ponto estratégico, um 

                                                           
26 JOVENS promovem seresta. A voz dos Bairros. Fevereiro de 1985. Uma publicação da Hamesa. Ano 2, p. 4. 
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entroncamento e por ser uma cidade em que estavam dadas condições mínimas de sobreviver. 

Contudo o motivo mais apontado como causa pelos entrevistados foi o não querer se afastar 

do sertão. A respeito do motivo que veio para Feira apontam, 

 
Feira é uma cidade mais próxima dos pais da gente e nos saía pra trabalhar 

longe, mas quando o tempo tava bom voltava, Feira era a cidade mais próxima. Se a 
gente quisesse ver eles não tinha muita despesa e se eles quisessem ver a gente 
também não tinha muita despesa era uma cidade mais próxima. Uma cidade que tava 
sempre crescendo também.27 

 
São Paulo é um lugar mais longe e Feira é perto da família.28 

 
Minha irmã morava aqui tinha muitos anos, aí pra mim ir pra outra cidade 

que não tem ninguém conhecido a gente optou por vir pra Feira e minha irmã já 
morava aqui.29 

 
Viemos pra olhar a minha sogra que estava doente, aí começamos a trabalhar 

por aqui os meninos foi vindo e agora a gente só viaja pra lá.30 
 
 

Para os sujeitos entrevistados fica claro que cidade representa relações sociais, tanto 

que procuram uma cidade mais próxima dos pais, ou de algum familiar. Para esses migrantes 

é importante contar com pessoas confiáveis que se estabeleçam na cidade para sentir se 

seguro em permanecer. As relações ditam a escolha do local que irão e se irão permanecer. 

Para exemplificar melhor temos o exemplo de Seilde Firmina e de sua irmã,  

 
Minha irmã tinha bem uns vinte anos, quando eu vim, teve uma vez que eu já 

tinha vindo e voltado, minha irmã já tinha bem uns trinta anos, aí ela vendeu a casa 
dela no Parque Ipê e foi pra o Junco também, só ficou um ano, aí voltou e comprou 
aqui, no bairro Feira VI, reformou a casa e disse mais nunca. Porque minha irmã 
gosta é daqui de Feira, eu não! Gosto de lá é o contrario.31 

 
 

Assim além de uma cidade que teria um bom comércio e seria entroncamento 

rodoviário, Feira de Santana é a cidade de encontros, que carrega dentro de si o rural e o 

urbano, se intitula princesa do sertão. Oportuniza ao migrante contato com os dois mundos e 

com alguém a quem dá segurança em ficar e ao mesmo tempo redesenha as concepções de 

relações sociais dentro da cidade. Afinal a cidade são as construções, os usos e abusos que os 

sujeitos e grupos sociais fazem dela.  

                                                           
27 Entrevista realizada com José Zito Souza de Almeida no dia 17 de maio de 2018. 
28 Entrevista realizada com Marlene Souza de Almeida no dia 19 de setembro de 2018. 
29 Entrevista realizada com Seilde Firmina Rodriguez no dia 11 de outubro de 2018. 
30 Entrevista realizada com Henrique Moreira de Pinho no dia 14 de Junho de 2018. 
31 Entrevista realizada com Seilde Firmina Rodriguez no dia 11 de outubro de 2018. 
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Dessa forma é importante perceber como esses sujeitos viam essa transformação, os 

motivos da migração e como a cidade se modificava. Vamos perceber a fala de um dos 

entrevistados que elucida como percebeu que deveria migrar. 
 

Os tempos iam passando e ia ficando mais difícil e saia pra fora pra trabalha 
depois voltava novamente, já trabalhei no sul por uns tempos, quando chovia 
voltava, com a seca o terreno era ruim tudo era ruim, não tinha trabalho, não tinha 
dinheiro, não tinha recurso, aí veio o sisal e no sisal apareceu o precinho se a pessoa 
era comprador, desbravador, a gente beneficiava o comprador, explorador que 
levava pra fora pra vender.32 

 
 

 Aqui podemos perceber a existência de três tempos para José Zito, um em que chovia 

e tudo era bom, outro que não chovia e o terceiro quando aparece o precinho, mas tinha o 

explorador e permanecer lá se mostrava cada vez mais difícil. Devemos também levar em 

consideração que esse momento em que chovia e era tudo maravilhoso também é um tanto 

utópico, já que existiam dificuldades. É de suma importância atentar que o entrevistado se 

refere à sobrevivência não a uma idealização. Quando o sisal não possibilita mais as 

condições necessárias para permanecer no campo é o quarto tempo, 

 
O pessoal viu que não tinha mais recurso, aí ao invés de sisal, fazia pasto, 

todo mundo foi saindo, o pessoal foi saindo, não tinha mais trabalho, não tinha mais 
recurso, não tinha renda, aí um foi saindo outro foi saindo, foi diminuindo as 
pessoas o sisal foi morrendo, porque a chuva ficou escassa, demorava de chover aí 
eu mesmo saí também vim pra Feira a uns vinte e cinco anos atrás.33 
 
 

 Neste momento as idas e vindas não adiantavam mais, agora era preciso ir embora, 

não tinha mais condição de sobreviver, não dava para viver de pasto, tinha que dar comida e 

água para a criação. O ambiente de socialização se dissipou e a lembrança que restou e ficou 

fixada na mente daquele rapaz que veio aos vinte e poucos anos para Feira de Santana foi “o 

sertão é pra quem tinha coragem”. 

 Pensamento semelhante carrega Marlene Souza, 

 
Eu não tinha muita experiência, mas comparado a vida dura que eu tinha na 

roça aqui era um mar de rosas. Mas mesmo assim aqui eu tinha emprego e quando 
eu ia na roça visitar meu pai e minha mãe e via eles naquela mesma vida, trabalhar 
duramente de segunda a sábado pra ganhar o mínimo do mínimo, lá é muito duro, é 
só pra quem tem o prazer de ficar na roça. Porque a sobrevivência lá é um caos.34 

 
 

 Em todas as falas existem dois períodos aquele marcado pelo antes e depois da cidade, 

cidade essa que se manifesta de diferentes maneiras para os sujeitos. Memórias que sofreram 
                                                           
32 Entrevista realizada com José Zito Souza de Almeida no dia 17 de maio de 2018. 
33 Entrevista realizada com José Zito Souza de Almeida no dia 17 de maio de 2018. 
34 Entrevista realizada com Marlene Souza de Almeida no dia 19 de setembro de 2018. 
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ao longo do tempo modificações. A memória aqui é utilizada como suporte para outras 

memórias que juntas formam versões da história que devem ser articuladas para estar 

imbricadas com os fatos históricos.  

 Aqui temos relatos de sertanejos, nordestinos, migrantes, sujeitos históricos que 

aprenderam com a dura vida que a tempo de plantar e colher. Reconheceram mudanças na 

história e recontaram essas à sua maneira, mesmo que não percebam narram a história do 

Brasil.  
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CAPÍTULO 3 – MIGRAÇÃO: Memória e identidade. 
 

 
Pra que serve o Nordeste? Pra exportar nordestino E qual é o seu destino? é 

de ser cabra da peste De Norte, Sul, Leste, Oeste Na indústria ou construção O diabo 
amassou o pão E ficou bem amassado Isso é que é mourão voltado Isso é que é 
voltar mourão Pra que serve a cidade? Pra viver no corre-corre E depois que a gente 
morre Se acaba toda a vaidade Pra que a necessidade? Pra se mendigar o pão Pra 
que serve o patrão? Pra dar parte ao delegado Isso é que é mourão voltado Isso é que 
é voltar mourão Pra que serve o operário? Pra construir edifício Pra que tenha 
sacrifício Pra ganhar pouco salário Mas quem faz esse inventário? Só pode ser o 
patrão E quem ganha com a produção O fato está consumado Isso é que é mourão 
voltado Isso é que é voltar mourão Pra que serve a natureza? Pra criar tudo na terra 
E pra que serve a guerra? Pra se conquistar grandeza Pra que serve a riqueza? Pra 
má distribuição Onde está o erro então? Na quantia acumulada Isso é que é mourão 
voltado Isso é que é voltar mourão...35 

 

É interessante perceber que na música o autor faz um traçado, das reflexões acerca da 

migração feitas no capítulo anterior e no próprio filme que aborda o tema. Ao explanar sobre 

os aspectos pertencentes à cidade de Feira de Santana percebemos como o migrante foi 

fundamental no processo de crescimento populacional. A música discorre sobre a 

desigualdade regional ao falar para que serve o nordeste, fala sobre a migração dos 

nordestinos e onde são suas frentes de trabalho: a indústria ou construção. Aponta qual o 

papel da cidade, destacando a mudança na lógica do trabalho dando ênfase as desigualdades 

existentes dentro dessa cidade ao diagnosticar a necessidade e para que ela serve. 

Demonstrando a diferença do lugar ocupado pelo patrão e do lugar do operário. Denunciando 

em suas linhas a má distribuição de renda. 

Quando discorremos sobre a desigualdade no primeiro capítulo abordamos a 

existência de uma dualidade existente entre as regiões do país. Entretanto se pararmos para 

observar a nossa volta percebe-se desigualdade e má distribuição de renda em todos os 

lugares, compreendemos então que a mesma é fruto da exploração e acumulação. A trama 

nordestina narrada por artistas como Raimundo Oliveira, por meio da suas obras e pela 

música acima, promovem um discurso sobre como a incidência da migração ocorria em 

algumas regiões mais que em outras e como esses migrantes eram tratados. 

3.1 A história oral e a memória  

A cidade e a história oral caminham juntas. Afinal a história oral é o manejo das 

memórias, de sujeitos que vivem socialmente e se entendem como indivíduos, em meio à 

sociedade. A formação da cidade consiste no cotidiano das experiências de pessoas que 

compõem a cidade, na memória coletiva e na história que muitas vezes é silenciada. 
                                                           
35 Música Mourão Voltado de Vital Farias, utilizada no filme “O Homem que virou suco” de 1981. 
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Aqui o papel do historiador é organizar a memória esmiuçando o que é fruto da 

imaginação e observar como a verdade é lida e narrada, como as memórias costuram 

“verdades” nas quais os sujeitos se acham e com as quais explicam suas sortes e azares, 

sucessos e derrotas, suas trajetórias neste mundo urbano que não era o seu, saudades e 

descobertas, alegrias e nostalgias, compreendendo até que ponto a lenda é de fato lenda e não 

uma leitura da verdade. Afinal desde que a história ocorreu até o momento em que ela vai ser 

recontada por cada migrante, ela passou por processos de transformação, influencias da mídia, 

de outros sujeitos e do presente momento em que é recontada. Por isso a história oral é a 

relação entre reminiscências36 pessoais e a memória coletiva, entre memória e a identidade 

que cada indivíduo outorga para si. 

Agora instrumentalizados sobre o conceito de memória e história oral, nos é possível 

compreender de fato a saudade e a nostalgia. 

3.2 Saudade ou nostalgia: visões do passado 

O substantivo saudade evidencia a essência do sentimento melancólico devido ao 

afastamento das pessoas ou lugar que constrói a personalidade do sujeito. Esses não 

abandonam o convivo social familiar porque desejam, mas são expurgados do mesmo, não 

encontram condições de sobrevivência naquele local dessa forma se afastam em busca de 

melhores oportunidades. A saudade pode se fazer presente também na ausência de 

experiências prazerosas já vividas, assim tudo aquilo que lhe é familiar e prazeroso entra em 

estado de confusão. O migrante acaba envolvido pela saudade ou essas memórias 

melancólicas acabam por se tornar nostalgia. 

A nostalgia também evidencia um sentimento melancólico, contudo mais profundo. O 

afastamento do convívio social familiar acaba por provocar distúrbios comportamentais, 

devido a aspirações ou desejos nunca realizados, um estado de tristeza sem causa aparente. 

Seilde Firmina mora em Feira de Santana a um bom tempo, cerca de vinte e cinco 

anos. Veio porque a irmã já morava aqui e seu marido era comerciante, fez questão de dizer 

do que sente saudade antes mesmo da pergunta ser feita: 

 
Eu tenho saudade, eu sinto saudade, muita mesmo e eu tenho vontade de 

voltar para lá e meu marido fala “quem sabe se um dia não dá certo, a gente comprar 
uma casa lá”, agora ele só não quer ir assim, pra morar de aluguel, mas ele disse que 
se um dia, se der certo a gente morar lá sem precisar de aluguel, a gente vai.37 

 
 

                                                           
36THOMSON, Alistair. Recompondo a memória: Questões sobre a relação entre a História Oral e as 
memórias. Projeto história, São Paulo, (15), abril, 1997, p. 51-84. 
37 Entrevista realizada com Seilde Firmina Rodriguez no dia 11 de outubro de 2018. 
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 Quando perguntada se seus filhos gostam do local ela respondi: 

 
Eles disse que não quer ir pra lá não. Eles gostam e meu filho esse que saiu aí 

ele já passou em dois concursos, um em São Francisco do Conde em primeiro lugar 
e aí acho que teve o negocio do mestrado que ele não tinha terminado aí não deu 
certo ele assumir. Aí ele fez esse da seletiva da faculdade de Alagoinhas e passou e 
ele ta ensinando lá na faculdade de Alagoinhas. É pra eles foi muito bom. E é assim 
se um dia Deus permitir eu volto para o meu lugarzinho pequeno, se não eu fico por 
aqui de junto dos meus filhos mesmo.38 

 
 

Mesmo com a presença dos filhos em Feira de Santana, é manifesto o desejo da 

entrevistada em voltar para o sertão. Acredita que fez bem em vir, pois era uma necessidade 

na época. Contudo desde que veio sente saudade. Sim nessa entrevista temos o saudosismo, 

ela tem vontade de voltar, porque mesmo com as modificações no meio rural, ainda tem laços 

de afetividades lá: amigos, família e etc. Existem relações que a fazem ter saudade, não de 

reviver os momentos exatamente como quando deixou a cidade, mas de rever as pessoas 

mesmo que estejam diferentes, mesmo que tenham mudado. Acredita que o rural ou as 

cidades pequenas, mesmo passando por modificações, ainda carregam algo peculiar que 

talvez apareça nas conversas na porta de casa, no cafezinho na casa das amigas, no sentar na 

porta até tarde.  

Eu me sinto mais a vontade em lugar pequeno sabe. Eu acho mais tranquilo, a 
pessoa que tem a sobrevivência no lugar pequeno é muito melhor para se viver. (...) 
lá as pessoas tem mais liberdade, meu irmão mesmo em tempo de verão mesmo, fica 
sentado na porta até a hora que quer não tem aquele medo, assombrado, cidade 
grande é diferente, é tudo com seus portão trancado, é totalmente diferente.39 

 
 

 Essa é a saudade que muitos têm. Contudo se não ficarmos atentos podemos não 

reconhecer as diferentes saudades. Pois não há apenas um tipo de saudade. Quando 

perguntado sobre o que sente saudade José Zito responde: 

 
A saudade continua, porque foi o lugar que a gente nasceu , se criou, 

conviveu é convivência, não tinha violência como a gente vê hoje, não tinha as 
maldade como hoje existe entendeu. As pessoas eram mais humildes, então tinha 
mais amor uns pelos outros e hoje é poucos é difícil. A gente mora na cidade grande, 
mas é perigoso, complicado as coisas são mais difíceis e a saudade de lá continua. 
Porque era calmo, todo mundo conhecia todo mundo. As pessoas são outra a 
convivência é outra, o nível de gente é outro, as amizades é outra, a confiança é 
outra, num é a mesma coisa que a gente vivia com o pessoal da roça. O pessoal da 
roça é mais acolhedor, mais camaradeiro, menos maldade. Aqui na cidade é mais 
diferente você não pode confiar em praticamente nada, é diferente. Então a saudade 
que tem é dessas coisas boas e aqui tem coisas boas mais é como é que diz, a gente 
ta aventurando a vida, na roça ta aventurando a sorte e aqui é a vida. Mas nós tem 
que sair né? Tem que se arriscar.40 

                                                           
38 Entrevista realizada com Seilde Firmina Rodriguez no dia 11 de outubro de 2018. 
39 Entrevista realizada com Seilde Firmina Rodriguez no dia 11 de outubro de 2018. 
40 Entrevista realizada com José Zito Souza de Almeida no dia 17 de maio de 2018. 
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Ele fala de calma e convivência, camaradagem e acolhimento na roça, que não se acha 

na cidade, onde não se pode confiar direito nas pessoas. É um registro que não apenas 

confirma as suposições das ciências sociais sobre diferentes modos de vida (diferentes 

relações sociais). Mas também registra o relato da forma de encarar o trabalho: no sertão se 

aventura o tempo, se está bom ou não para sobreviver; quando o migrante vem trabalhar na 

cidade percebe que está aventurando a vida, não tem parentes tão próximos e se algo der 

errado pode perder a vida.A entrevista deixa subentendido em suas linhas que um modo de 

vida foi/está sendo destruída por expropriação, mas concomitantemente documenta a 

experiência de um que viveu esta passagem e que fala dela a partir da convicção de que ficou 

no passado. Essa percepção de saudade, ou esse saudosismo difere do de Seilde, pois ele 

percebe que houve uma mudança.  

É importante notar que apesar de mencionar o saudosismo, ele não tem vontade de 

retornar, isso não deixa de ser saudade. Mas se difere da de Seilde e em um determinado 

ponto da entrevista podemos diferenciar um pouco a saudade de Seilde da de Zito, que por ir 

sozinho, sem um vínculo mais íntimo, parece ter inicialmente se ressentido, e não estava tão 

certo de sua decisão, pois se voltarmos a uma citação que fizemos anteriormente, ao explicar 

o motivo pelo qual se mudou para a cidade diz: 

 
Feira é uma cidade mais próxima dos pais da gente e nos saía pra trabalhar 

longe, mas quando o tempo tava bom voltava, Feira era a cidade mais próxima. Se a 
gente quisesse ver eles não tinha muita despesa e se eles quisessem ver a gente 
também não tinha muita despesa era uma cidade mais próxima. Uma cidade que tava 
sempre crescendo também.41 

 
 

Aqui consiste em uma diferença, ele sente um profundo afastamento do convívio 

social, beirando a nostalgia, mas – Feira é uma cidade mais próxima – e proporciona a 

oportunidade de visitar e da família se deslocar aos poucos com maior facilidade, os amigos 

que já residiam em Feira também o ajudam nessa transição: 

 
Eu vim com pessoas de lá que já tinha parente aqui, por isso porque tinha 

pessoas de lá da roça que já tinha parente aqui entendeu. Aí eu vim mais eles que já 
tinha trabalho já trabalhava aí veio um, veio dois, veio três e eu fui no mesmo 
barco.42 

 
 

Ainda sobre o assunto ele nos dá a entender que percebe que tomou de fato a melhor 

atitude quando seus irmãos fazem o mesmo, 
                                                           
41 Entrevista realizada com José Zito Souza de Almeida no dia 17 de maio de 2018. 
42 Entrevista realizada com José Zito Souza de Almeida no dia 17 de maio de 2018. 
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Eu mesmo saí também vim pra Feira a uns vinte e cinco anos atrás, meus país 

mesmo, só ficaram lá porque já eram aposentados, aí depois veio meus irmãos 
também, veio um depois, outro e mais outro até vim todo mundo e hoje a gente se 
colocou aqui e continua aqui.43 

 
 

Mas o entrevistado deixa claro que não pretende retornar, diferente de Seildes, 

O sertão não tem renda, o sertão não tem chuva. Não tem tempo bom de 
colheita. Não tem como é que diz, sei lá não tem mais aquele povo que tinha antes, 
espalhou cada um procurou um rumo da vida. Então voltar pra o sertão não tem 
sobrevivência então eu não voltaria. Eu poderia voltar e comprar um terreno em um 
lugar aqui próximo, porque aqui o território é outro o clima é outro, chove mais 
rápido entendeu, não é muito, mas chove mais do que no sertão. Lá é bruto é seis 
meses de chuva um ano de seca, não tem recurso.44 

 
 

É perceptível que não é só a chuva ou a seca que o fazem não querer regressar para o 

sertão, mas também o fato de tudo ter mudado, cada um tomou um rumo na vida como 

apontou ele, se voltasse não encontraria mais aquela socialização de antes, isso o faz recontar 

as histórias em família de como era viver e crescer no sertão, porém percebe que até mesmo o 

sertão mudou. Aqui está outro trecho que demonstra esse sentimento, 

 
É das coisas, como é que diz, das coisas anteriores que tinha coisas boas é 

plantava colhia, trabalhava tinha, saia pra qualquer lugar sem medo de nada, não 
tinha maldade. As pessoas ajudavam uns aos outros, tinha as pessoas boas é a gente 
às vezes era pobre, pobre não né? Mas fraco no dizer e mesmo assim se sentia feliz, 
tinha alegria, tinha convivência, tinha o conhecimento, tinha boas amizades. E os 
vizinho era tudo bom não tinha os vizinho mau. O que tem que deixa saudade do 
sertão era isso das pessoas boas que tinham e dos tempos bons que também 
existiam. E hoje não existe mais. Às vezes tinha localidade que o solo era mais ruim 
que outro e as vez quem tinha a localidade melhor e a lavoura era melhor e colhia 
mais, aqueles que o solo era ruim colhia menos ou as vezes tinha família grande e 
aqueles que colhia mais dividia com quem colhia menos.45 

 
 

Por meio da fala do entrevistado é possível revisitar aquele ambiente, somos 

transportados a lugar sem mal, para nós um exagero. Mas trata-se de uma forma de vida social 

baseada em laços familiares e comunitários sólidos, em rotinas de compartilhamento e 

solidariedade. Sim, o mal existia, assim como o sofrimento – “era bruto” – e, afinal, não foi 

possível suportar. Mas era diferente. Não se trata de querer ter aproveitado mais, mas de 

reconhecer que algo de valor se perdeu. 

3.3 E as mudanças sociais?  

Quando os entrevistados falam sobre o sertão principalmente Seilde, percebemos que 

sertão vai além de um espaço delimitado, o sertão são relações sociais, formas de organizar o 

                                                           
43 Entrevista realizada com José Zito Souza de Almeida no dia 17 de maio de 2018. 
44 Entrevista realizada com José Zito Souza de Almeida no dia 17 de maio de 2018. 
45 Entrevista realizada com José Zito Souza de Almeida no dia 17 de maio de 2018. 
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trabalho, comunidade, socialização, união, solidariedade é desse sertão que se sente saudade, 

os entrevistados notam que as mudanças ocorreram e o que acabou sendo deixado de lado foi 

o real significado de sertão, que não é incivilizado ou retrógado, é sim companheirismo e 

fidelidade. Algo que se perdeu até no espaço que se diz sertão para alguns entrevistados. 

Henrique Moreira de Pinho de 82 anos e que veio para a cidade de Feira de Santana há 

32 anos costuma transitar entre sua casa no bairro da Queimadinha e a região sisaleira de 

Gavião. Segue um trecho em sua entrevista em que discorre um pouco sobre as mudanças que 

notou no sertão, 

 
Mudou porque cresceu a feira mesmo saiu de um lugar pra o outro, a feira era 

no berço do rio agora ta mais cá pra frente mais organizada. Naquela época era mais 
pequena e mais mal organizada.46 

 
 

 O entrevistado pontua como em sua visão a feira dentro da cidade de Gavião foi um 

marco para sua mudança, antes um local à beira do rio, localizada mais próxima do centro da 

cidade, agora em um local mais afastado, mais organizado. Note que aqui é como ele percebe 

o tempo, a mudança na lógica da cidade. Ao longo da conversa ele fala um pouco sobre as 

consequências dessa mudança nas relações sociais, 

 
É antes o povo tinha mais palavra eu vendi um boi mesmo pra um cara 

quando foi o dia dele pagar o resto que era onte quarta, na terça ele queria pegar cem 
reais emprestado. Aí eu falei quer dizer que tu não me pagou os cem do garrote e já 
quer pegar dinheiro emprestado? Aí ele disse que quando fosse segunda feira me 
pagava tudo, aí eu disse só se tu achar não sei aonde, porque tu não ta tendo nem 
como me pagar. Aí sei que nem recebi nem emprestei.  
(...) o povo era direito e hoje a feira é maior e o povo mais enrolado. 
(...) naquele tempo o povo não era sabido, o que era de hoje a oito não mudava para 
nove dias era de hoje a oito e ponto final. E hoje trata pra de hoje a oito, vai pra de 
hoje a quinze e até trinta quando recebe. O povo não tem palavra.47 
 
 

 A palavra, algo tão apreciado pelo povo sertanejo. Antes a palavra era o caráter do 

homem, dizia quem ele era, se cumpria ou não a parte que lhe correspondia. As relações se 

modificam coincidentemente com a urbanização, – o povo era direito – as pessoas tinham 

palavra, honravam seus compromissos no prazo, entretanto – a feira é maior e o povo mais 

enrolado – a necessidade de honrar os compromissos desaparece junto com a antiga feira 

segundo Henrique.  

 A respeito dessa mudança nas relações sociais, contudo agora na cidade de Feira de 

Santana, o ex padre e militante em diversos trabalhos sociais e fundador do MOC, Albertino 

                                                           
46 Entrevista realizada com Henrique Moreira de Pinho no dia 14 de Junho de 2018. 
47 Entrevista realizada com Henrique Moreira de Pinho no dia 14 de Junho de 2018. 
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Carneiro, a explanar acerca da associação de moradores que foi presidente durante dois anos e 

integrante durante seis pontua que, 

 
Eu fiquei seis anos, mas só fui presidente dois anos. Porque que não pode 

mais que isso mais o pessoal, não está sentindo a necessidade de fazer isso, junta um 
grupo só daquela família toda e vão beber dia de domingo, mas não sabe juntar pra 
fazer amizade, não sabe que a família precisa de um ambiente de convivência, ele 
tem preguiça de fazer isso e acha que não dá pra fazer.48 

 
 

 Segundo Albertino, existem dois tempos um em que existia a convivência e outro em 

que as pessoas não estão mais – sentindo a necessidade de fazer isso – não sabem mais se 

relacionar, juntam no máximo a família dia de domingo e vão beber. Acham que não dá mais 

para reunir a comunidade. Porém o entrevistado como migrante e participante de programas 

de auxílio ao migrante, demonstra uma visão que até então não foi discutida. Como migrante 

e integrante do SIM, fundador do MOC, ele aponta as consequências da migração na cidade 

de Feira de Santana, dando ênfase ao seu bairro, 

 
Eu estou observando aqui o resultado dessa vinda do povo pra a cidade, 

perdido, esta todo mundo perdido aqui tem uma pequena associação que eu fui 
presidente quatro anos e agora sou diretor, mas não sou presidente, mas o presidente 
que deve convocar as reuniões não está convocando, o que eu interpreto desse meu 
bairro de Jardim Cruzeiro eu interpreto que o pessoal não sabe trabalhar a família, a 
família está muito ao Deus dará, por exemplo o problema da prostituição é grande 
do desemprego é grande, isso tudo é resultado do povo que veio de fora, esse bairro 
mesmo daqui de Jardim Cruzeiro é composto quase todo do povo que veio de fora, 
não tem amizade de família com família, não tem respeito sobre tudo com as 
mulheres eles buscam muito mais o problema financeiro de viver do que a 
honestidade, a prostituição é facílima em uma hora como essa e não tem algo que 
contraponha aquilo quase todo mundo. Se a gente se mete diz que é moralista, a 
gente não sabe como trabalhar isso e as nossas associações que serviam de 
intermediários da educação popular, depois que a família já está com os filhos mais 
ou menos crescidos, não tem essa influência toda na família quem passa a ter 
atenção é os vizinhos e companheiros de brinquedos de futebol, de não sei o que e 
por conta disso aí não atua como deveria. A migração traz o problema da falta de 
princípios a facilidade de prostituição muito grande nisso aí e de roubo também os 
nosso jovens que não acharam trabalho estão indo para o roubo facilmente são 
presos.49 
 
 

 O entrevistado reporta-se às modificações e experiências do seu bairro de acordo com 

sua visão de mundo, com o que acredita que os responsáveis pela associação de moradores 

deveriam fazer, mas não estão fazendo, com o que em sua opinião provocou a violência que 

tanto o incomoda. Ele aponta a migração como um fator que, somado à falta de convivência 

das pessoas promove a violência, mas se rememorarmos a entrevista de José Zito, quando 

perguntado sobre o que sente saudade, ele respondeu que era da convivência. Com a mudança 

                                                           
48 Entrevista realizada com Albertino Carneiro no dia 8 de Junho de 2018. 
49 Entrevista realizada com Albertino Carneiro no dia 8 de Junho de 2018. 
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na lógica de trabalho e a concepção de tempo da cidade tudo gira em torno do trabalho 

assalariado, que diferente do trabalho na roça não se inicia quando o sol nasce, ou é ditado 

pelo ritmo familiar. Na cidade a vitória da sobrevivência do migrante é de quem se adéqua à 

lógica capitalista de mercado. Nesse sentido quando pontua a ausência dos pais migrantes no 

crescimento do filho na cidade, Albertino fala de uma realidade que ele vivenciou, uma 

modificação nas relações da comunidade desde que era padre até a atual conjuntura. Pode 

parecer um tanto pretensioso para quem o escuta, pela primeira vez, no entanto não devemos 

deixar de reconhecer a importância do seu depoimento, já que atuou em diversos movimentos 

relacionados a migração. 

3.4 A memória em seu excesso não é memória 

O migrante quando chega ao seu destino precisa de alguém que o lembre as relações 

que tinha antes, que o lembre quem ele é. Porque ao sair do lar, cortar as relações sociais 

familiares que tinha e se deparar com o um lugar totalmente diferente, sente solidão. O 

momento da solidão é o momento do despertencimento, é saber que existe, mas não entender 

como veio a existir, porque foi obrigado a estar naquele local, que não queria estar. É saber 

que está vivo e não se reconhecer como ser vivo, pois perdeu parte de si que para ele 

inicialmente era tudo. Uma vida insossa, aquela que é destituída do não saber quem é. Um 

estado de solidão perpétuo, levando ao alienamento, a repetição do que o outro faz. Um 

mundo destituído do significado da memória e do aprendizado histórico. Alguém que não 

sabe quem é, anda sem ser, desorientado, desmotivado a ser. Trilhando o caminho de outros 

que outros escreveram, perde a razão de ser. Pois se perde no emaranhado de histórias 

silenciadas e versões majoritárias. Essa nostalgia é fruto de um rompimento prematuro e da 

falta de adaptação com o novo, as pessoas encontram diversas maneiras de lidar com esse 

rompimento. A maioria dos entrevistados, escolheram a cidade de Feira de Santana para evitar 

a nostalgia, já que  era o lugar mais próximo, um espaço que permite ao migrante o contato 

com o urbano e rural, com a cidade e o sertão. 

A história surge como um estudo das ações humanas, de como viemos a ser quem 

somos, dos fatores que ocorreram para a formação dos sujeitos históricos, e um de seus 

caminhos pode ser a utilização da memória e de seus vestígios como fontes para sermos 

construções reformuladas do que fomos ou do que pensávamos ser. É a existência de um 

dialeto da memória. Uma memória que vive em constante rasura e deve ser assim. Porque se a 

memória não estiver em continua rasura, modificação, ela sufoca os sujeitos em suas próprias 

lembranças, ela é uma cerca em seu excesso, o tira do real e o coloco numa bolha. Quando 

diante das mudanças agarramo-nos ao medo de mudar e não modificamos a nossa memória de 
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acordo com nossas novas descobertas, ela não é mais memória, a memória em seu excesso é 

nostalgia, pois deixamos de conviver socialmente devido a planos ou desejos não 

concretizados e adoecemos, ficamos nostálgicos. Se não conseguimos lidar com a saudade e 

aprendermos com ela nos isolamos na solidão. 

A migração em Feira de Santana narrada pelos próprios migrantes é um recalque50, é 

aquilo que não foi tratado pela história, mas continua ali latente. É a memória de diversos 

sujeitos que fizeram parte da história de Feira de Santana e como essa cidade auxilia na 

formação de suas identidades. 

  

                                                           
50 Definição retirada de uma discussão na aula do professor Clóvis Ramaina na disciplina História da América II. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 Ao longo desse trabalho foi possível compreender como o surgimento e a expansão 

das relações capitalistas teve interferência direta no processo de expropriação do rural para o 

urbano seja por meio da interferência direta do Estado, como ocorreu em Sobradinho, ou por 

conta do caráter dependente que ele promove ao dividir a riqueza de forma desigual entre as 

regiões do país. Tentamos interpretar as consequências desse processo histórico para a cidade 

de Feira de Santana e seu processo de apropriação dos espaços, aprendendo como a cidade e 

os sujeitos modificaram-se ao longo do processo e como há um processo dialético entre o 

sujeito e a cidade.  

Todos os questionamentos levantados ao longo do texto dialogam e oportunizam a 

abordagem da memória desses migrantes baseada em seus relatos orais, em jornais e em 

algumas teses. Entretanto muitos desses questionamentos não foram completamente 

solucionados, visto a seriedade e complexidade de tais assuntos. Essa monografia tinha como 

objetivo abordar como a cidade de Feira de Santana se constitui enquanto cidade vinculada a 

ações de expropriação e como a migração foi um processo importante, na construção dessa 

cidade modificando seus espaços e sendo modificado por eles. Questões presentes no 

cotidiano da cidade, mas que por vezes não são esmiuçadas de acordo com seu processo 

histórico. 

 A cidade e o sujeito interferem na história que concebemos, por isso é tão importante 

reconhecer a cidade e dar voz aos sujeitos que a constituem e são constituídos por seus 

espaços. As idéias aqui esplanadas estão abertas para inquietações mais profundas sobre a 

apropriação dos espaços da cidade de Feira de Santana. Por exemplo, de como alguns bairros 

nobres são subvertidos em seus espaços pelos trabalhadores, percebendo a resistência apesar 

da segregação ou ainda pensar sobre quem ocupa as periferias e como as relações sociais e a 

ausência da socialização tem impacto direto na violência nessas localidades. Esses são temas 

para novas jornadas de estudo. 
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LISTA DE FONTES 

 
 
 

Fontes Impressas 

I – Biblioteca Setorial Monsenhor Renato de Andrade Galvão – Universidade Estadual 

de Feira de Santana (UEFS). 

- Jornal Feira Hoje. 

- Jornal Folha do Norte. 

II – Arquivo Público Municipal de Feira de Santana. 

- Jornal Feira Hoje. 

- Jornal Folha do Norte. 

Fontes Orais 

- Entrevista realizada com José Zito Souza de Almeida no dia 17 de maio de 2018. 

- Entrevista realizada com Albertino Carneiro no dia 8 de Junho de 2018. 

- Entrevista realizada com Henrique Moreira de Pinho no dia 14 de Junho de 2018. 

- Entrevista realizada com Marlene Souza de Almeida no dia 19 de setembro de 2018. 

- Entrevista realizada com Seilde Firmina Rodriguez no dia 11 de outubro de 2018. 

Fontes Iconográficas  

I – Arquivo Público Municipal de Feira de Santana. 

- Feira de Santana – Localização dos Bairros. 

-Plano Diretor de Desenvolvimento das Rodovias de Feira de Santana. 


