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Resumo

Esta pesquisa analisa como sujeitos subalternos transformaram a sociedade de Itabuna (sul da 

Bahia), durante a década de 1950, a partir de resistências às campanhas de elites que os subordina-

vam. Tratam-se, portanto, de histórias de mendigos, prisioneiros, ladrões, filhos de santo, feirantes, 

comunistas e etc. que estiveram em constante enfrentamento com forças modernizadoras e capitalis-

tas. O tema geral da pesquisa foi a subordinação que as classes hegemônicas imprimiam à diversos 

grupos sociais e como estes usavam da própria subordinação para emergir socialmente como agen-

tes políticos. No plano de fundo há ainda analises sobre pobreza, condições de sobrevivência, cres-

cimento populacional, abastecimento local de alimentos, padrão político de elite, racismo, alterida-

de cultural a partir da desigualdade social e medo dos subalternos. Trata-se, assim, de entender os 

distintos mecanismos de subordinação e as diversas formas que a subalternidade tomou para sobre-

viver. A pesquisa se baseou em jornais, processos crimes e cíveis, fotografias, poemas e crônicas, 

sempre procurando nestes documentos dimensões da vida e ação de sujeitos invisibilizados pela 

memória local registrada e pela historiografia vigente.

Palavras-chave: 1. Subalternidade. 2. Itabuna, Ba. 3. Politização do cotidiano. 



Abstract

This research analyses how the subalterns individuals have changed Itabunas´s society (South 

of Bahia) during the 50´s through resistance against upper-classes campaign which had turned them 

subordinates. Therefore, it refers to story of beggars, prisoners, thiefs, Sons of Saints, market sel-

lers, comunists and others that was often facing capitalists modernizers forces. The general topic of 

this research was the subordination whose the hegemonic classes have executed against different 

social groups and how these groups took advantages from the own subordination to emerge as poli-

tics. There are studies about poverty, conditions of survival, population growth, local supplying of 

food, elite politic standard, racism, cultural otherness from social inequality and fear of the subordi-

nates on in the background. However, this is about understand the distinct mechanism of subordina-

tion of men and the different manners that subordinated men have got for survive. The sources of 

the research was newspaper, criminal judgement and civilian, photos, poetry and chronicles. We 

was always  looking  in  these  documents  for  dimensions  of  life  and forgotten fellows by wrote 

memory and by actual historiography. 

Key-works: 1. Subalternity. 2. Itabuna, BA.  3. Everyday politicalization.
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Introdução

Mendigos, feirantes, prisioneiros, ladrões, filhos de santo, comunistas, marginais de rua foram 

personagens comuns na vida política da sociedade itabunense em meados do século XX. Itabuna é 

uma cidade localizada no sul da Bahia, próximo à litorânea cidade de Ilhéus, de onde se emancipou 

em 1910. Sua trajetória no passado foi contada a partir do desenvolvimento da produção da lavoura 

cacaueira, fator impulsionador do seu desenvolvimento econômico. Apesar da história de Itabuna se 

confundir – ao menos nas narrativas imperantes – com a própria história do dinamismo econômico 

da lavoura cacaueira, muitas outras faces e expressões de sua história poderiam atestar o contrário, 

ou mesmo inserir contradições dentro desta narrativa maior sobre o cacau. Esta pesquisa, deste 

modo, visa visibilizar estas outras faces e expressões ocultadas ou esmagadas por discursos apolo-

géticos acerca de uma sociedade regional baseada na produção de cacau.

Afora a produção agrícola, algumas outras pilastras sustentavam a identidade produzida pelas 

elites locais.  Primeiramente um orgulho e uma vaidade de ter  sido uma cidade de coronéis,  de 

homens de poder que mandavam e desmandavam. Mas também porque veremos que a produção da 

memória local buscava revelar uma sociedade rica, sem os problemas da desigualdade social, no 

período precedente à grande crise da cacauicultura com a doença vassoura-de-bruxa (década de 

1980). Ao contrário do que prega esta versão, aquela sociedade na década de 1950 tinha muitas pes-

soas pobres convivendo espacialmente com um pequeno grupo muito rico. É evidente que este con-

tato gerou conflitos culturais e transformações políticas e sociais.

Apesar de ser uma sociedade baseada na produção agrícola, Itabuna desde seus primeiros 

anos de emancipação já tinha vistas para o seu desenvolvimento urbano. Veremos que projetos de 

reforma urbana eram planejados menos de vinte anos após a sua emancipação. Não apenas isto, as 

elites locais mantiveram uma produção discursiva que elevava a cidade à categoria de principal 

problema político. De modo que apesar da importância da agricultura, era a cidade, sua sociabilida-

de, estética, controle, a principal pauta política das classes dirigentes. Isto significava, então, que 

um olho estava observando a elevação do preço do cacau e o outro espiando os sujeitos que eram 

tomados como problemas da cidade. 



Estes sujeitos, em geral, estavam em condições de subordinação naquela sociedade, fosse por 

seu caráter político (comunistas), por sua crença (filhos de santo), por sua pobreza (mendigos) ou 

por sua condição perante a lei (ladrões). Apesar disto, eram sujeitos ordinários. Cotidianamente cor-

tavam as ruas da cidade a conversar e a realizar suas práticas ilícitas (pregar o comunismo, bater 

atabaques ou roubar casas alheias). Os jornais locais tinham quase uma fixação por tais sujeitos. 

Eram tão ordinários em suas páginas que por vezes emergiam do silenciamento da própria socieda-

de para serem tomados como figuras identitárias da cidade (como foi o caso de um mendigo). 

Existiam razões pelas quais estes sujeitos eram tão caros para as críticas jornalísticas. Uma 

delas aponta para o fato de que as classes hegemônicas locais se esforçavam, desde pelo menos a 

década de 1930 – com a primeira grande reforma urbana da cidade – para representar a cidade como 

moderna. A busca por esta estética, por esta representação, produziu projetos políticos de subordina-

ção de diversos grupos sociais. Antes mesmo do período que estudei com mais atenção, década de 

1950, já se podia observar que certas políticas públicas eram verticalizadas para atender os anseios 

das classes hegemônicas em dotar a cidade de uma sociabilidade sem o outro. Assim, este pode ser 

definido como um estudo das formas que esta sociedade produziu para subordinar certos grupos 

tomados como problemas para as classes hegemônicas. Bem como, das formas que a própria subal-

ternidade tomou para emergir às campanhas de subordinação sentenciadas à ela.

Grupos de gente pobre, fora das esferas de poder e subordinada é o que tenho chamado de 

grupos subalternos. Eles eram um problema para a construção de uma ordem moderna na cidade. 

Eram a pedra no caminho dos projetos modernizadores. Estavam interditando projetos dos mais 

simples como a construção de um abrigo de mendigos, até projetos mais complexos de construção 

de um mercado municipal. De modo que os subalternos estavam no meio entre o desejo das classes 

hegemônicas pela feitura de uma cidade-sociedade imaginada e a sua real concretização. Por isto 

eles eram tão caros para o período que estudo e para compreender que as transformações sociais em 

curso em nossas sociedades não são meros efeitos das estruturas de poder. Em suas mudanças mais 

banais e simples tem o toque e o dedo, o poder e a força, de grupos subalternizados.

Existem, porém, razões internas pela qual decidi estudar tais questões. No caminho entre a 

casa (república) em que morava, no Bairro Conceição em Itabuna, e o ponto de ônibus para a Uni-

versidade Estadual de Santa Cruz, onde cursei história entre 2004 e 2007, precisava diariamente 

passar por uma ponte e ver abaixo o Rio Cachoeira. Lá se encontravam sempre homens, mulheres e 

crianças pescando em meio ao esgoto, garças, urubus e outros animais. Se pescavam é porque exis-

tia peixes, mas e o resto? Olhá-los cotidianamente fazia cada vez mais eu questionar a própria estru-

tura social que se impõe alheia à vida daquela gente. Eu, também alheio, passava a fitá-los cada dia 

com mais questionamentos e a desejar poder compreender aquela gente marginal que instaurava no 
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cotidiano uma inquietação por quem ainda passa por aquela ponte.

Acessar contudo esse  gente, seu leque instrumental simbólico, suas expectativas não é algo 

que se faz apenas perguntando por que pescam no esgoto.  Suas experiências de sobrevivência se 

cruzam numa planície onde também se encontram o marginalismo, a alteridade e uma vida muito 

distante do que podemos chamar de sociedade civil ou de cidadania moderna. Enquanto escrevo 

estas páginas introdutórias, existe mais de uma família morando numa ilha do Rio Cachoeira, entre 

suas águas, com crianças, cachorros, fome, frio e etc. Acessá-los não é apenas dar o quilo de arroz 

que nos pedem em nossa porta. É também estabelecer um funcional sistema de críticas capaz de 

sensibilizar o presente a mudar sua postura diante do que convencionou chamar de marginalismo.

Esta pesquisa, então, foi fortemente influenciada por cenas, situações, pessoas presentes no 

cotidiano de Itabuna, cidade ao sul da Bahia que tendo uma trajetória histórica no século XX ligada 

à riqueza da produção de cacau, jamais enfrentou o grave problema da desigualdade social de fren-

te. Meu interesse pelo marginalismo, pela subalternidade, dessa forma, está inteiramente presentifi-

cada nos limites de minha própria vida. Esta é a razão pela qual as páginas que se seguem são de 

histórias da subordinação na sociedade de Itabuna. Tratei a subordinação como um problema cen-

tral, um eixo transversal pela qual todos os capítulos tiveram que dialogar. Foi, como nos indicam 

os professores de metodologia, o tema por excelência. 

Contudo uma história da subordinação nos termos do próprio ato de subordinar das classes 

hegemônicas (ou das elites) talvez me aproximasse mais de uma história do denuncismo que, conse-

quentemente, iria tomar os subalternos como demasiados impotentes ante o poder de cima. Esta é a 

razão pela qual preferi estar mais atentos aos subalternos no momento em que são subordinados do 

que às razões de elite para assim proceder. Era preciso olhá-los com atenção. Vendo os sutis percur-

sos do caminho da insubordinação e da emergência subalterna como problema para a produção de 

hegemonia e controle da sociedade. De modo que o problema que se impôs foi: como o subalterno 

pode usar do próprio processo de subordinação que lhe é imposto para emergir politicamente a ele? 

Sim, pois o fato é que na maior parte das histórias que serão narradas aqui, os subalternos se torna-

ram protagonistas justamente por conta do sistema de exclusão que lhes eram imposto. Negociantes 

marginais se transformam em trabalhadores quando foram depreciados, viventes de rua conseguiam 

sua liberdade no momento em que se institui campanhas para prendê-los, enfim... descobri que é no 

processo de subordinação que o subalterno encontra ferramentas para a sua emergência.

Falemos então do termo subalterno. Atualmente em torno do desafio do governo federal para 

implantação do 3º Plano Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3), o que seria a contribuição do 

governo do Presidente Luis Inácio Lula da Silva no campo do direito civil (revisão da lei de anistia, 

fiscalização do poder da mídia, combate à criminalização dos movimentos sociais e etc), o termo 
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subalterno apareceu na mensagem inicial do próprio presidente. Afirmava ele que 

este PNDH-3 será um roteiro consistente e seguro para seguir consolidando a mar-
cha histórica que resgata nosso País de seu passado escravista, subalterno, elitista e 
excludente, no rumo da construção de uma sociedade crescentemente assentada nos 
grandes ideais humanos da liberdade, da igualdade e da fraternidade. (grifo meu)1

Apesar da guinada a la francesa de Lula (ou de um seu assessor) sobre a tríade da Revolução Fran-

cesa, o termo subalterno aparece como representante do passado de submissão deste país. Como se 

vê este termo hoje já se perfaz comum dentro das próprias fileiras institucionais. Busca, assim, desi-

gnar uma condição depreciada, subordinada, de lugar inferior a algo ou alguém. Esta pesquisa segue 

este rastro da palavra subalterna (e também este desejo de emergir à subalternidade), mas com um 

referencial (e uma perspectiva) também diferente do usado por Lula.

A noção que tomo de subalternidade, então, se tornou evidente a partir de 1982 com a criação 

da publicação Estudos subalternos: escritos sobre a história e sociedade indiana por um coletivo 

majoritariamente composto de historiadores indianos, tendo com mentor Renajit Guha. Este coleti-

vo pretendia revisar a história da Índia Colonial, mas acabou estabelecendo novos marcos para a 

teoria da história e das agências dos subalternos. Influenciados pela historiografia marxista britânica 

(Edward P. Thompson, Eric J. Hobsbawm e Cristopher Hill), este coletivo, entretanto, deu contri-

buições outras em relação à seus inspiradores. Da noção de “os de baixo” e a partir de uma inflexão 

de um termo de Antonio Gramsci – utilizado para fugir da censura –, surgiu a terminologia subal-

ternos como categoria e problema. Problema que situava-se nas relações de poder, onde mesmo fora 

da luta de classes ou da formação de classes, há dominação e subordinação. Os objetos destas agên-

cias de cima são os subalternos, que mesmo sendo submetidos ao poder das elites, das classes hege-

mônicas, podem protagonizar agências capazes de construir caminhos autônomos à emergência de 

sua própria colonialidade. Este grupo de historiadores, Subaltern Studies, passaram de uma crítica à 

historiografia moderna, ainda no campo da história social, para uma luta pelo descentramento teóri-

co (acusando a teoria de ser eurocêntrica), para uma revisão da ideia de nação moderna, e para a 

construção de um projeto anti-imperial que descolonizasse as paisagens mentais da própria história 

e das outras narrativas dos subalternos.2 

Deste modo, Subaltern Studies (ou apenas Estudos Subalternos) possuiu uma grande influên-

cia neste trabalho. Não tanto pelo instrumental teórico que construiu, nem pela proximidade dos 

1 BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República.  Programa Nacional de Direitos 
Humanos (PNDH-3). Brasília: SEDH/PR, 2010, p. 13.
2 Ver para uma história da corrente de estudos subalternos: CHAKRABARTY, Dipesh.  Una pequeña historia de los 
Estudios  Subalternos.  Anales  de  desclasificación.  Documentos  complementarios.  Disponível  em 
http://www.desclasificacion.org/pdf/Estudios_Subalternos_%20Trad_raul_rodriguez.pdf; GUHA,  Renajit.  Introducci-
ón a la perspectiva de los Subaltern Studies; SAID, Edward W.. Sobre la corriente de los Subaltern Studies.  As 
últimas duas referências ainda não foram publicadas, mas sairão no próximo número da revista mexicana Contrahistó-
rias, coordenada pelo professor Carlos Aguirre Rojas, a quem agradeço a disponibilização antecipada
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objetos por ele analisado. Mas sua influência se perfaz neste texto pela forma como enfrentaram as 

historiografias ora imperantes em seu contexto. Sobretudo pela capacidade de produzir um leque 

conceitual próprio para enfrentar os principais problemas históricos. E assim é o caso do termo 

subalterno, afirma Guha:

A palavra “subalterno” do título [Prefácio aos estudos da subalternidade – escritos 
sobre a história e a sociedade sul-asiática] tem o significado que o dá o  Concise  
Oxford Dictionary, que dizer, “de categoria inferior”. Será utilizada nestas páginas 
como denominação do atributo geral de subordinação em uma sociedade sul-asiáti-
ca, seja expressado em termos de classe, casta, idade, gênero, ocupação, ou qual-
quer outra forma3.

Esta definição de subalterno marcava uma clara divergência da concepção de dominação de classe, 

uma vez que mais do que a posse e domínio dos meios de produção, tratava-se aqui de pensar no 

componente das relações poder em toda sociedade. E nesta pesquisa a subalternidade estará quase 

sempre ligada à uma subordinação às classes hegemônicas, mas em certos momentos veremos casos 

de subordinação dentro das classes já subordinadas. Outro integrante de Subaltern Studies explica a 

preferência pelo termo subalterno em relação à dominação de classe. Relatou Dipesh Chakrabarty 

em entrevista:

Os Subaltern Studies se apresentaram com o objetivo de produzir análises históri-
cas  dentro  das  quais  esses  grupos  subalternos  eram precisamente  considerados 
como os sujeitos centrais da história. Todos nós éramos de esquerda, e havíamos 
tomado o termo subalterno das leituras do marxista italiano Antonio Gramsci. De 
modo que preferíamos este termo ao de “classe”, porque em nossos textos faláva-
mos de pessoas que não somente eram parte das classes economicamente inferio-
res, mas também de pessoas que em sua vida cotidiana se encontravam submetidas 
a relações diretas de dominação e subordinação.4

Além do termo subalterno, muito caro para as páginas que se seguem, tomei alguns aponta-

mentos críticos destes historiadores. Talvez o principal foi a necessidade política e teórica de pro-

vincializar a Europa. Falar isto, para Chakrabarty, “significa que as ideias universalistas da moder-

nidade vindas da Europa no período da ilustração, não eram mais que parcialmente universais; por-

que ao mesmo tempo, elas são também bastante provinciais”5. Trata-se de buscar uma reparação no 

mercado internacional da teoria, cuja balança sempre pende para a Europa como depositário do 

conhecimento pertinente para conhecer o mundo. Por esta razão busquei ao longo do texto corrigir 

os vícios da citação teórica e o eterno retorno ao conhecimento produzido na Europa – exceção feita 

ao quarto capítulo sobre os mendigos. Busquei aprender com o próprio objeto de pesquisa e produ-

3 Tradução minha. GUHA, Renajit (editor). Subaltern Studies I. Writings on South Asian History and Sociely.  Delhi: 
Oxford University Press, 1996 [1982]. 
4 CHKRABARTY, Dipesh. Entrevista com Dipesh Chakrabarty: ¿Qué historia hacer para los sectores dominados?. In: 
Contrahistorias. Nº 12. Ciudad de México: 2009.
5 Ibidem.
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zir também esboços de teorias, produzindo alguns conceitos utilitários para o entendimento desta 

pesquisa. Isto não quer dizer, contudo, que estive alheio ao debate teórico tão salutar para o desen-

volvimento do conhecimento histórico. Entretanto não dediquei a este debate nenhum capítulo, pre-

ferindo dissolvê-lo em minhas próprias palavras ao longo do texto.

Neste quesito rebelião teórica, foi importantíssimo a leitura do texto A pós-colonialidade e o  

artifício da história  de Chakrabarty6. Além de ter sido um choque político, foi uma bela aula de 

emancipação, de emergência, à colonialidade teórica. Conforme se lê neste texto,

Os historiadores do Terceiro Mundo sentem uma necessidade de se referir às obras 
de história europeia; por seu turno, os historiadores da Europa não sentem a obriga-
ção de corresponder. Seja um Edward Thompson, um Le Roy Ladurie, um George 
Duby, um Carlo Ginzburg, um Lawrence Stone, um Robert Darnton ou uma Nata-
lie Davies – para citar só alguns nomes ao azar de nosso mundo contemporâneo –, 
os “grandes” e os modelos do ofício do historiador são sempre, pelo menos, cultu-
ralmente “europeus”.7

E completa o historiador indiano sobre os teóricos europeus:

produzem sua obra em uma relativa ignorância das histórias não ocidentais e isto 
não parece afetar a qualidade de seu trabalho.  Este é um gesto, entretanto, que 
“nós” não podemos corresponder. Nem sequer podemos nos permitir uma igualda-
de ou simetria de ignorância neste nível sem correr o risco de parecer “antiquados” 
ou “superados”.8

É evidente que enquanto aprendizado, quer dizer, enquanto aprendizes de história que os estudantes 

são, citar tais teóricos, os lê com empolgação, são fases da própria apreensão deste conhecimento. O 

problema é que este aprendizado não tarda em virar vício. E de repente nos pegamos a escrever his-

tórias que mais do que entender nossa sociedade, mais parecem querer testar e provar as teorias de 

alguns teóricos europeus. Isto é o que Chakrabarty chama de “paradoxo cotidiano da ciência social 

do Terceiro Mundo”, qual seja o fato de “que para nós estas teorias nos parecem, apesar de sua 

ignorância inerente de 'nós',  iminentemente úteis para entender nossas sociedades”9.

Influenciado por estas ideias busquei produziu uma transformação da minha forma de escre-

ver, priorizando a produção à mimese teórica europeia. O resultado, evidentemente, é “o risco de 

parecer” antiquado, superado, quiça metido a teórico. Além de admitir esta influência, preciso ainda 

falar sobre o que é escrever história subalterna, a forma como pesquisei e as dificuldades e limites 

para uma história feita no interior do interior (Itabuna, interior da Bahia).

Fazer uma história subalterna é tornar figurantes das histórias conhecidas em atores princi-

pais. Ou como afirmou E.P. Thompson (mal disse que tentaria ignorá-lo, e já os estou citando), “à 

6 CHAKRABARTY, Dipesh. Postcoloniality and the Artifice of History: Who Speaks for "Indian" Pasts? In: Represen-
tations, No. 37, Special Issue: Imperial Fantasies and Postcolonial Histories. (Winter, 1992), p. 1-26.
7 Ibidem, p. 02.
8 Ibidem.
9 Ibidem, p.03.
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medida que alguns atores principais da história – políticos, pensadores, empresários, generais – reti-

ram-se da nossa atenção, um imenso elenco de suporte, que supúnhamos ser compostos de simples 

figurantes, força sua entrada em cena”10. Esta é a razão pela qual não dei muita importância aos pre-

feitos, coronéis, empresários e outros políticos neste trabalho. Eles precisavam forçosamente sair 

para que outros pudessem entrar em cena. Esses  atores grandes  ocupam muito espaço de nossos 

textos e escritas, chamam atenção para si na cena. Primeiro porque temos mais fontes sobre eles e, 

por isso somos impulsionados muitas vezes a narrar suas vidas. Segundo porque seus feitos (gover-

nos,  políticas  públicas,  textos literários...)  parecem grandiosos diante  das ações  dos subalternos 

(roubo, pedir, vender, viver, sobreviver...). Esta é a razão para que eu não ofertasse neste trabalho 

um mapa político institucional para a cidade de Itabuna. É a razão pela qual não narrei suas trajetó-

rias nem suas expectativas e ambições. Tratei-os como coisa simples, como apenas elite, com todos 

os riscos decorrente desta opção. Não os dei grandes diferenças e nem protagonismos. Inclusive o 

personagem grande, de elite, mais mencionado nesta pesquisa não é nem um prefeito e nem um 

coronel. É um jornalista que por conta de sua profissão teve poder de voz durante toda a década de 

1950 na cidade. Ele me interessa mais do que os próprios dirigentes políticos em si, uma que vez 

que por seus textos podiam ecoar desde a existência dos subalternos até as lutas contra eles. Assim, 

este trabalho além de tentar dar protagonismo à subalternidade, por essa razão, teve também que 

silenciar as classes hegemônicas e impedir que elas roubassem a cena (o texto).

Existe ainda uma razão cultural para minha proposital ignorância das elites. Trata-se do fato 

que nos momentos de cume da subordinação dos casos, situações e conjunturas narradas, suas dife-

renças (quanto ao partido, religião, família e etc) não eram determinantes. Pelo contrário, agiam 

como se participassem do mesmo universo conceitual e simbólico, como se consentissem a prática 

da subordinação de maneira simples, comum, compartilhada. Não se viu sujeitos de elite buscarem 

barrar os principais movimentos pela subordinação dos subalternos. Não se viu grupos opositores 

em relação ao problema subalternidade. Suas distinções se davam numa distância muito grande do 

universo compartilhado pelos pobres das ruas, das casas alheias, dos terreiros, da feira ou da prisão.

A pesquisa, então, tentou focar os olhos na atuação das elites apenas no momento de subordi-

nação e dar maior atenção aos próprios subalternos no momento de perigo! Em todo texto haverá 

uma acepção benjaminiana tácita. As teses sobre o conceito de história de Walter Benjamin foram 

companheiras inseparáveis nos momentos que precediam o olhar para as fontes11. Não apenas para 

ressaltar a necessidade de uma história a contrapelo. Mas para motivar a difícil tarefa de buscar em 

10 THOMPSON, Edward P. As peculiaridades dos ingleses e outros artigos. Organizadores: Antonio Luigi Negro e 
Sergio Silva. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2001, p. 234.
11 LÖWY, Michael.  Walter Benjamin: aviso de incêndio: uma leitura das teses “Sobre o conceito de história”. São 
Paulo: Boitempo, 2005. 
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jornais, imagens, processos crimes, índices estatísticos, o subalterno que todas estas fontes busca-

vam negar.

A principal fonte pesquisada foi a hemerográfica. Os distintos jornais itabunenses foram lidos, 

buscando compreender seu perfil político. Não possuímos uma rica documentação comparando com 

a capital do estado da Bahia. Por vezes o leitor irá notar a ausência, por exemplo, de matérias jorna-

lísticas para os anos de 1953 e 1956, por exemplo. É que em diferentes jornais não se conservou 

muito os exemplares destes anos. Por vezes a forma como foi encadernado os exemplares também 

dificultou bastante a pesquisa. Aqui neste interior, não temos a possibilidade de encontrarmos dis-

tintas visões jornalísticas para o mesmo evento. A bem da verdade, certos eventos conhecidos não 

podem nem ser mensurados por tais fontes, simplesmente por elas não existirem localmente. Um 

dos acontecimento que mais tive vontade de investigar, a greve dos feirantes de 1957, não possuía, 

por exemplo, qualquer informação dentro dos arquivos locais. 

Desse modo, não é possível fazer uma história linear, cronológica, sem o risco de não tratar 

dos problemas imperativos quando se tem uma documentação esparsa, incompleta, frágil,  como 

neste interior da Bahia. É preciso interpretar, conhecer os problemas detectáveis e construir uma 

compreensão da história que não significa um saber sobre o transcurso da própria vida histórica. 

Preferi então entender os principais problemas do que reconstituir uma linha temporal de sucessivos 

acontecimentos. Em certos momentos (como no terceiro capítulo sobre os feirantes) precisei fazer 

uma varredura processual por demanda do próprio problema. Mas em outros momentos preferi 

encarar o problema e entendê-lo à luz do confronto entre a documentação e uma concepção de soci-

edade e política, mais do que refazer narrativamente os eventos. Em outras palavras eu optei pela 

multiplicidade de durações, invés do tempo linear12.

Em toda a pesquisa apenas duas fontes foram escritas de punho do próprio subalterno, no caso 

cartas de um prisioneiro da cadeia local. Todas as demais são documentações produzidas no intuito 

de subordinar aquelas personagens que tratei como protagonistas. Isto, é evidente, leva à ambígua 

tentativa de escrever história subalterna com uma massa documental produzida pelo subordinador. 

Razão pela qual foi preciso, por vezes, ser hermético, duro com a interpretação. Precisei tirar de 

pequenas notas jornalísticas, ou de indícios muito vagos, traços da cultura e do cotidiano subalterno 

para explicar suas agências. Os riscos, também aqui, são muitos. O principal deles é que certas 

dimensões da vida destas personagens só conseguiram ser entendidas através de uma visão panorâ-

mica da massa documental, visão esta quase impossível de se passar em notas de rodapé para o lei-

12 Uma referência para este método é um livro de Nicolau Sevcenko. Maria Odila Leite da Silva Dias, que prefaciou o 
livro, apontou isto como um virtuosismo por conseguir tratar de assuntos específicos em tempos e lugares distintos. Ver 
SEVCENKO, Nicolau. Orfeu Extático na Metrópole: São Paulo, sociedade e cultura nos frementes anos 20. São Pau-
lo: Copanhia das Letras, 1992, p. XVII.

18



tor. Ou em outras palavras, foi a experiência da própria pesquisa, as muitas fontes lidas, as ligações 

entre fontes aparentemente desconexas que permitiu certos entendimentos sobre a subalternidade. E 

esta conexão é sempre difícil de ser refeita na escrita.

À inexistência de fontes produzidas pela subalternidade, somou-se outra dificuldade, que é 

característica em matérias ou crônicas sobre a subalternidade, a saber, uma ausência velada e con-

sentida desta como agente político. Poucos nomes próprios, nada de uma representação autônoma 

destes. O que existe é uma representação subalterna a partir de agentes das culturas hegemônicas. 

Em grande medida há uma visão de impotência dos subalternos em decidirem os rumos de suas pró-

prias vidas, de auto-representá-las. Enfim, a condição de representação pública desses agentes está 

ligada essencialmente à condição de subalternidade, que segundo o etnógrafo José Jorge Carvalho é 

“a condição do silêncio”13. Para todo esse parágrafo, o mendigo Papai Noel foi uma exceção latente.

Quero então explicar, brevemente, qual a noção que tomo de representação subalterna e o que 

ela implica neste exercício de história. A noção de subalternidade se tornou emblemática em uma 

frase de Karl Marx – que parece ter marcado toda uma geração de teóricos pós-coloniais14 – em o 

18 de Brumário de Luís Napoleão: “eles não podem representar a si mesmos; devem ser representa-

dos”15. Comentando esta ideia, José Jorge de Carvalho afirma que

no capitalismo, o indivíduo que não controla os meios de produção se faz represen-
tar, não enquanto sujeito, mas enquanto um valor de troca. Paradoxalmente, sua 
legitimidade passa a ser dada por outra pessoa, que assume o seu lugar no espaço 
público, essencializando-o como o lugar genérico do outro do poder.16

A falta de representação própria, contudo, não deve ser levada a extremos, pois o que de fato 

inexiste é uma representação equitativa em relação aos agentes hegemônicos. No mundo público os 

subalternos são geralmente representados por indivíduos eleitos pelas classes hegemônicas. Entre-

tanto a subalternidade pode lutar pela forma como será representada, o que de imediato denota a 

existência de uma luta pela auto-subjetivação dos próprios subalternos – este caso será evidente nos 

capítulos 3 e 4 sobre feirantes e mendigos, respectivamente.  O problema é que o termo eleição 

esconde o caráter emergencial da voz subalterna, que pode suplantar o objetivo das classes hegemô-

nicas e mesmo instaurar um corte no discurso destas.

Chamo ainda atenção para dois elementos fundantes neste problema representação: por um 

lado a representação do subalterno por agentes hegemônicos está ligada ao próprio fazer das classes 

13 CARVALHO, José Jorge de. O olhar etnográfico e a voz subalterna. Horizontes Antropológicos. Porto Alegre, ano 
7, n. 15, julho de 2001, p. 120. Disponível  em http://www.scielo.br/pdf/ha/v7n15/v7n15a05.pdf.
14 Trata-se aqui de autores como o indiano Homi K. Bhabha, o palestino Edward W. Said e a indiana Gayatri Spivak.
15 MARX, Karl. 18 de Brumário de Luis Napoleão. Edição virtual em www.vermelho.org.br/img/obras/brumario.rtf, 
p. 53. Esta mesma passagem de Marx encontra-se como epígrafe em SAID, Edward W.. Orientalismo: o Oriente como 
invenção do Ocidente. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 07.
16 CARVALHO, op., cit., p. 120.
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hegemônicas. Estas produzem tais imagens na ação dialética de produção do seu ser a partir da 

colonização do outro. Neste sentido, Roger Chartier tem razão quando salienta que “as representa-

ções do mundo social (...) são sempre determinadas pelos interesses de grupos que as forjam”17, 

interesse este que não se limita à institucionalização de uma imagem sobre o mundo em disputa, 

mas que se expande numa tentativa de reconhecer o outro, ao passo que busca instituir uma regime 

de representação deste. Por outro lado é preciso que se diga que por mais colonizadora que a ação 

de representar um subalterno pareça ser, ela pode sempre ser um campo de disputa pelos próprios 

agentes subalternos, uma vez que do outro lado das representações estão “as percepção sociais” que, 

segundo Chartier, “produzem estratégias e práticas”18.

Este problema representação passa de um simples problema conceitual para a própria dificul-

dade de produzir história subalternas. O fato concreto é que a todo tempo estive analisando casos 

em que os subalternos eram representados por agentes hegemônicos e dava muito mais atenção ao 

objeto da representação (o subalterno) do que ao produtor desta (o agente hegemônico). Isto é claro 

cria  uma ambivalência  nesta  pesquisa,  que  como afirmei  anteriormente,  possui  uma ignorância 

esclarecida sobre as classes hegemônicas. O mais ambíguo ainda é que a análise das histórias subal-

ternas desta pesquisa tem um claro objetivo de confrontar com as produções de história e memória 

que sinalizam apenas a força das elites.

As classes hegemônicas têm escrito a história sinalizando suas vitórias e excluindo a participa-

ção das classes subalternas. As dimensões pré-dadas da história, suas versões não contraditórias, são 

a cozedura de uma história excludente, que focando nas classes hegemônicas, sequer reconhece os 

subalternos como um elemento do processo histórico. A noção de subalternidade, então, deve inqui-

rir esta exclusão, sinalizar a existência e a luta do outro excluído da história do próprio. Ou como 

diz Homi K. Bhabha, “é o desejo de reconhecimento, 'de outro lugar, de outra coisa', que leva a 

experiência da história além da hipótese instrumental”19.

Entretanto, o desafio dos estudos subalternos no campo da história é que com a constatação da 

expropriação do direito das classes subalternas de se auto-representarem, temos também a falta de 

fontes que revelem a subalternidade em contornos por ela criada. Segundo Carlo Ginzburg 

ainda hoje a cultura das classes subalternas é (...) predominante oral. Precisam [os 
historiadores] então servir-se, sobretudo, de fontes escritas (e eventualmente arque-
ológicas) que são duplamente indiretas: por serem escritas e, em geral, de autoria 
de indivíduos, uns mais outros menos, abertamente à cultura dominante.20

17 CHARTIER, Roger.  A história cultural: entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990, p. 
17.
18 Ibidem. Talvez a pergunta mais importante e de inspiração em Certeau é: o que os subalternos fazem com as repre-
sentações impostas a eles? Neste sentido é preciso colocar as representações produzidas externamente à vida dos subal-
ternos no campo dos elementos que compõe suas possibilidades de atuação e de emergência no mundo público.
19 BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998, p. 29.
20 GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes: o cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido pela Inquisição. São 
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Deste problema, resulta que os fragmentos da cultura subalterna, segundo Ginzburg, “chegam 

até nós através de filtros e intermediários que os deformam”21. É preciso, então, aportar-se numa lei-

tura a contrapelo na qual desafiemos os “filtros”, que identifiquemos os “intermediários” para, por 

fim, reconhecer a deformação. Ou seja, tomar as lições de uma moderna história social, que segun-

do João Reis, “há algumas décadas vem demonstrando ser possível escrever a história dos grupos 

subalternos, apesar de estes terem raramente deixado testemunhos escritos de punho próprio”22. Por 

isso, será preciso captar os momentos em que os subalternos falam através da fala dos agentes hege-

mônicos, percebendo, conforme Bhabha, que “a hegemonia requer a iteração e a alteridade para ser 

efetiva”23.

Inicialmente captar estas falas dos subalternos me remeteu à pesquisa de grupos específicos. 

O projeto de dissertação inicial envolvia a sondagem de feirantes, bicheiros e filhos de santo. Entre-

tanto com o passar dos estudos, fui alterando esta configuração. Inicialmente retirando os filhos de 

santo por não ter como dar conta de um estudo de cultura religiosa numa análise sobre marginalis-

mo urbano. Posteriormente inseri os mendigos e escrevi sobre os feirantes. Até que percebi que não 

se tratavam de demandas de mudança da eleição de grupos. O problema não estava na seleção dos 

grupos subalternos, e sim numa forma de fazer história que cuidava de um problema da sociedade 

em geral (a subordinação), mas que buscava observatórios em grupos específicos para tal. Nesta 

empreitada também os bicheiros foram retirados do texto final, optando por analisar o marginalismo 

criminal de outro grupo, no caso os ladrões. Entendia, então, que o mais importante era tratar da 

sociedade.  O risco  era  evidente:  a  generalização.  Então  recordava  da  lição  de  Bernad Lepetit, 

segundo a qual a generalização “opera por seleção dos termos comuns e por perda da singularidade, 

do detalhe, da diferença considerada secundária”24.  Então era preciso mesclar o uso dos grupos 

como observatórios e uma visão mais panorâmica sobre a sociedade. De modo que apesar de margi-

nais de rua, prisioneiros, filhos de santo (primeiro), ladrões (segundo), feirantes (terceiro), mendi-

gos  (quarto),  comunistas,  foreiros,  baixos  funcionários  públicos  (quinto  capítulo)  aparecerem – 

alguns com mais especificidade do que outros – esta não é uma pesquisa especializada nestes gru-

pos, nem mesmo naqueles que possuíram capítulo específicos (ladrões, feirantes e mendigos). 

Era preciso, apesar dos grupos, inserir o termo sociedade como costura de todos os casos ana-

Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 13.
21 Ibidem.
22 REIS, João José. Prefácio. In: FRAGA FILHO, Walter. Mendigos, moleques e vadios na Bahia do século XIX. São 
Paulo: Hucitec; Salvador: EDUFBA, 1996, p. 07.
23BHABHA, op. cit., p. 56.
24 LEPETIT, Bernard. Por uma nova história urbana. Organização Heiana Angotti Salgueiro. São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo, 2001, p. 194.

21



lisados, uma vez que se tratavam de acontecimentos, situações ou costumes que, por mais isolados 

que parecessem, estavam conectados com o todo. Por outro lado, é preciso após tantos anos de clau-

sura do termo sociedade na história, fazê-la emergir como depositária de nossas possibilidades de 

pensar o presente a partir da pesquisa histórica25.

Ainda que ecos de diversos teóricos da história apareçam no texto, a grande influência sem 

dúvida é Michel de Certeau. A concepção de fazer uma história de subalternos emergindo à subordi-

nação a partir do próprio processo subordinador foi extraído de sua visão crítica acerca da resistên-

cia ao controle, da invenção do cotidiano, das artes de fazer. Esta foi, sem dúvida, a grande inspira-

ção que aparecerá nas páginas seguintes de forma quase banal. Outra aporte necessário foi sua com-

preensão de história, seu conceito para este conhecimento. Apesar de outras sombras aparecerem, o 

texto A operação historiográfica foi a base da forma de conceber a própria produção da história, a 

partir de um lugar social, uma prática de pesquisa e uma escrita26. Do jesuíta francês também usei o 

conceito de (des)credibilidade política para mensurar a não crença em certas instituições modernas. 

E suas críticas à sociedade contemporânea me foram muito úteis como influência para buscar novas 

perspectivas para o conceito de cultura, de conflito político e etc. Os capítulos que se seguem tive-

ram, de uma forma ou de outra, muitas lições de Certeau.

No primeiro capítulo eu analisei o padrão político-discursivo de elite local. Busquei perceber 

permanências e similitudes em sua forma de expressão a partir dos jornais. A ideia clara é traçar um 

perfil do que considerei os principais atributos representativos à cidade que justificavam as incur-

sões aos grupos subalternos. Também busquei mostrar inicialmente a distância que os subalternos 

tinham deste padrão, sobretudo os marginais de rua e os prisioneiros. Diferente de uma coerência 

política, sistemática, estes subalternos se moviam a partir de uma solidariedade subalterna, estranha 

aos padrões de elite. E por fim eu mostrei que apesar do padrão de elite se dizer civilizado e demo-

crático, era um padrão silenciador, opressor do negro, criminalizador, racista e que legitimava tam-

bém o assalto à terreiros de candomblé e a perseguição religiosa na cidade.

O capítulo seguinte foi produzido como forma de dar uma visão mais panorâmica sobre as 

dificuldades de sobrevivência no município de Itabuna. Apesar de ter os ladrões como protagonis-

tas, neste capítulo informo sobre emprego, desemprego, salário, crescimento populacional e etc. A 

partir do que considerei um estimulo social à criminalidade, mostrei a experiência de jovens pobres 

que começaram a roubar como forma de viver. Analiso a própria subordinação que eram vitimas e 

passo a observar outros ladrões que viviam do roubo, que o tinham como estilo de vida.

25 Para reflexões como esta Marc Bloch continua sendo importantíssimo. Tanto pela presentificação do termo socieda-
de, como pela preocupação em fazer história por motivações do presente. Ver BLOCH, Marc. Introdução à história. 
Coleção saber. Publicações Europa-América, 1987.
26 CERTEAU, Michel de. A escrita da História. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982, p. 65-121.
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O terceiro capítulo foi dedicado à luta dos feirantes para serem reconhecidos como trabalhado-

res na cidade. Neste capítulo analisei os problemas de abastecimento alimentar da cidade, a incapa-

cidade municipal de produzir para sua própria subsistência e a dependência que Itabuna tinha de 

centros distribuidores distantes. Problemas frutos da política monocultora do cacau e que repercutiu 

no poder que comerciantes subalternos tiveram ante o poder público.

Adiante, no penúltimo capítulo, analisei as formas de sobrevivência na cidade, com amplo 

destaque para a experiência dos mendigos. Abordei um projeto que tentou perseguir os mendigos na 

cidade e a forma como estes lutaram contra este projeto. Descobri aqui dois fortes personagens: 

Papai Noel e Cara Torta, ambos mendigos que pelas suas peculiaridades produziram importantes 

reflexões críticas para os seus contemporâneos. Neste capítulo dediquei mais atenção às coisas finas 

e espirituais, buscando observá-las como formas de emergência de sujeitos economicamente fracos 

e politicamente desimportantes. 

O último capítulo buscou sanar o problema ausência de subalternidade de esquerda ou política 

institucional. Especificamente sondei algumas atuações comunistas na cidade, a relação destes com 

subalternos marginais e o medo que possuíam as classes hegemônicas dos marginais e do projeto 

comunista. O medo foi o plano mestre para pensar a política subalterna e as transformações que 

começavam a ocorrer na sociedade, fruto da tensão política instaurada no cotidiano (por marginais) 

e nas esferas políticas (por militantes de esquerda).

Este é, por fim, um trabalho de crítica historiográfica. Não feito a partir de uma leitura deta-

lhada e pormenorizada de toda uma historiografia que estarei criticando ao longo do texto. Preferi a 

pesquisa empírica e o debate teórico à revisão bibliográfica. E, muito embora, seja uma pesquisa 

individual, este trabalho contou com o esforço de debate, a inspiração e o encorajamento de todos 

os membros do Grupo Conflito Bahia, grupo de pesquisa em história que faço parte na UESC. Em 

um texto de Durval Muniz Albuquerque Júnior, ele usa um poema de João Cabral de Melo Neto 

como metáfora da produção da história. João Cabral dizia que “um galo sozinho não tece a manhã”, 

ele precisaria de outro que ouvisse seu grito e que o passasse mais adiante, e de outro, e de outro...27 

Este trabalho pode ser considerado o segundo galo que tem tentado tecer a manhã da crítica à histo-

riografia do sul da Bahia. Eu como galo-historiador ouvi o grito de Philipe Carvalho28 e agora estou 

mandando para longe. Espero que outros nos ouçam e ecoem ainda mais este grito, pois temos uma 

manhã inteira para tecer!

27 ALBUQUERQUE JR., Durval Muniz. O Tecelão dos Tempos: o historiador como artesão das temporalidades. In: 
Revista Eletrônica Boletim do TEMPO, Ano 4, Nº19, Rio de Janeiro, 2009. Disponível também no sítio do autor na 
web: http://www.cchla.ufrn.br/ppgh/docentes/durval/artigos/o_tecelao_dos_tempos.pdf
28 CARVALHO, Philipe Murilo S. de Uma cidade em disputa: tensões e conflitos urbanos em Itabuna (1930-1948). 
Dissertação de mestrado no Programa de Pós-graduação em História Regional e Local da Universidade do Estado da 
Bahia. Orientador Carlos Zacarias F. Sena Jr. Santo Antonio de Jesus: 2009.
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Capítulo I – Onde “Ottoni” não tem vez

a subalternidade cotidiana das histórias não-ocidentais (...) continua.
Dipesh Chakrabarty29

Ao ler este título, é possível que alguns conhecedores da história de Itabuna ou da região sul-

baiana logo pensassem: será que se trata de um capítulo crítico contra a figura do conhecido jorna-

lista e radialista Ottoni Silva? Será uma crítica formalizada à atitude de um dos mais reconhecidos 

(pelas classes hegemônicas) cidadãos itabunenses? Não. Ainda não é este o caso ou a necessidade. 

Ottoni está entre aspas e aqui representa um padrão político-discursivo de elite local, que durante 

toda a década de 1950 buscou organizar uma coerência discursiva para as incursões contra grupos 

subalternos. De modo que este “Ottoni” (entre aspas) não é o real, ainda que seja uma figura extraí-

da do responsável pela coluna “Bom Dia Para Você”, na segunda página do jornal O Intransigente 

(periódico do coronel e prefeito em 1951 Miguel Moreira) na primeira metade da década, e pela 

coluna “Meu Cantinho”,  localizada na quarta (e posteriormente na sexta) página do jornal Diário 

de Itabuna a partir de 1957 (periódico de sua propriedade em sociedade com Zildo Guimarães). 

Ottoni Silva foi escolhido para ser a figura representante deste padrão político porque foi o sujeito 

com maior poder de fala durante esta década. Esteve sempre associado aos principais jornais locais 

e falando através da Radio Clube, também de sua propriedade. Era um modernizador militante, 

alguém que, com todo este poder de fala, não se candidatou à cargos políticos e, muitas vezes, se 

empenhou em campanhas a favor da modernização da cidade. Congregava espaços em conflito e 

oposição em favor  dos  ideias  de modernidade,  civilidade e  progresso.  Ottoni  Silva é  o  melhor 

exemplo de um militante da modernidade para o período e espaço que estudo30.

29 CHAKRABARTY, Dipesh. Postcoloniality and the Artifice of History: Who Speaks for "Indian" Pasts? In: Repre-
sentations, No. 37, Special Issue: Imperial Fantasies and Postcolonial Histories. (Winter, 1992), p. 19. Usei minha pró-
pria tradução.
30 A modernidade aqui será interpretada como fenômeno capitalista que através do colonialismo cultural têm produzido 
a imposição da cultura europeia e estadunidense nos países terceiro-mundistas. Para Nicolau Sevcenko, trata-se de um 
fenômeno datado a partir da segunda revolução industrial, revolução que tornou possível “os veículos automotores, os 
transatlânticos, os aviões, o telégrafo, o telefone, a iluminação elétrica e a ampla gama de utensílios eletrodomésticos, a 
fotografia, o cinema, a radiodifusão, a televisão”. Sevcenko entende que estas mudanças tecno-científicas e, sobretudo, 
econômicas teve grande participação na transformação da vida das pessoas, uma vez que “estimuladas sobretudo por 
um novo dinamismo no contexto da economia internacional, essas mudanças irão afetar desde a ordem das hierarquias 
sociais até as noções de tempo e espaço das pessoas, seus modos de perceber os objetos ao seu redor, de reagir aos estí-
mulos luminosos, a maneira de organizar suas afeiçoes e de sentir a proximidade ou o alheamento de outros seres huma-
nos”.  SEVCENKO,  Nicolau.  Introdução.  O  prelúdio  republicano,  astúcias  da  ordem  e  ilusões  do  progresso.  In: 
SEVCENKO, Nicolau (org). História da vida privada no Brasil. Vol. 3. Coordenador geral da coleção, Fernando A. 
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Em ambas colunas citadas o autor tinha uma relativa liberdade para falar de temas diversos 

(de um homem que comia cobras inteiras e cruas por dinheiro até sindicato de mendigos na Argenti-

na)31. Se falei em “padrão político-discursivo”, com isso não queria designar um prática estritamen-

te formal de seguimento de uma dita ideologia, por exemplo o liberalismo. Por  este padrão entendo 

um confuso, ambivalente e contraditório caminhar rumo ao que Ottoni, por exemplo, considerava 

ser de centro (nem de esquerda, nem de direita), rumo ao que buscava enquanto ideal democrático, 

enquanto ação civil em nome do coletivo e fora da política partidária. Todo este caminhar para defe-

sa e legitimação da cidade imaginada como progressista, civilizada e moderna. Na edição seguinte à 

inauguração de seu jornal Diário de Itabuna, em matéria sobre a solenidade de inauguração daquele 

órgão noticioso, foi assim que relatou sua própria fala no evento: 

[Ottoni] Repetiu os postulados deste órgão, de trabalho, sem odios, sem partidos, a 
serviço do povo, em sua verdadeira exppressão, sem a demagogia relexada dos que 
procuravam explorá-lo em benefício próprio. O 'DIARIO DE ITABUNA', reafir-
mou, era a casa do povo, dos pobres, dos ricos, dos pretos, dos brancos, dos parti-
dários de quaisquer facções e nossos braços estavam abertos para um abraço de 
confraternisação a tantos quantos busquem, como nós, o bem coletivo.32

Ficou claro – após ler muitos textos de Ottoni – que esta busca pelo zelo coletivo e fora de uma 

política partidária era tão somente uma busca. Até fundar o seu próprio jornal, ele foi editor de O 

Intransigente, trabalhando para o coronel Miguel Moreira33, e por vezes fez declarada campanha a 

favor dos ideais e das ações políticas de seu então patrão, tendo inclusive o representado em certas 

solenidades públicas, como na Missa de Ação de Graças, na capelinha Nossa Senhora do Rosário no 

bairro do Cajueiro no dia 25 de fevereiro de 1951, que agradecia a eleição de Getúlio Vargas para 

presidente, Regis Pacheco para governador do estado da Bahia e Miguel Moreira para prefeitura de 

Itabuna – o que consideravam as forças democráticas. Nesta ocasião o prefeito, que iniciava seu 

mandato em 1951, apesar de ter convidado o povo para esta missa34, estava em viagem à Salvador e 

Ottoni falou em nome dele, agradecendo a presença de todos e a organização desta missa no subúr-

bio feita pelo fazendeiro Coronel Saturnino Soares e pelo industrial João Ferreira de Souza35.

Mas retornemos ao meu “Ottoni” entre aspas. Ele é uma figura do discurso modernizador e 

das campanhas de subordinação de grupos subalternos. Por ele fala críticas ao comunismo, discur-

sos morais a favor da ideologia do trabalho, campanhas apologéticas para as inovações da moderni-
Novais. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 07, 08 e 09.
31 Centro de Documentação e Memória Regional da Universidade Estadual de Santa Cruz (CEDOC/UESC). O Intran-
sigente,  23.06.1951,  p.  02 e  Arquivo Público  Municipal  de Itabuna – José Dantas  (APMIJD).  Diário de Itabuna, 
22.10.1957, p.04.
32 APMIJD. Diário de Itabuna, 21.10.1957, p. 01. Não atualizarei ou corrigirei a grafia das fontes.
33 Fazendeiro de proeminência local e regional, prefeito de Itabuna no início da década de 1950 quando apoiava o pre-
sidente Vargas, casado com Elvira Reis Moreira que era filha do Coronel Henrique Alves dos Reis (grande chefe políti-
co dos primeiros tempos de Itabuna).
34 CEDOC/UESC. O Intransigente, 21.02.1951, p.02. 
35 CEDOC/UESC. O Intransigente, 28.02.1951, p. 01.
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dade, queixas contra a violência e arbitrariedade de pessoas que não se portavam como cidadãos, 

defesa do espaço público e das intervenções do Estado... Todos estes foram lugares comuns nas 

falas dos agentes hegemônicos através dos periódicos itabunenses da década de 1950. Fossem em 

notas curtas, em crônicas, colunas fixas ou em artigos teóricos, estes temas-problemas foram repeti-

das vezes explicitados como se fossem a organização de um consenso sobre a política das elites 

locais – consenso este que tinha que conviver com a pluralidade destas elites36. O endereço destas 

falas eram muitas vezes os olhos e ouvidos da própria elite política local em um gesto de fomento à 

modernização e de continua recriação e defesa do Estado-nação. Se falavam para si, é porque esta-

vam ainda se formando enquanto pacto de poder entre as próprias facções de elite. Tal pacto, na 

minha forma de entender, estava relacionada muito mais ao afastamento dos grupos subalternos dos 

lugares de tomada de decisão pública e sobre uma política consensual de modernização e forjamen-

to da memória e dos signos de identidade para Itabuna. Mas, não poucas vezes, tais monólogos cau-

saram ações contra os diversos grupos subalternos da cidade e o que pareciam apenas séries de falas 

ideológicas, por vezes, se tornaram campanhas de subordinação que visavam o controle na e da 

cidade.

Onde “Ottoni” não tem vez é o momento em que este padrão político-discursivo entra em 

conflito com a cultura subalterna – que podia constranger os modernos, fazer alguns agentes hege-

mônicos a temerem e denunciar uma insuficiência ou carência no projeto modernizador e legitima-

dor do Estado-nação, ou da identidade grapiúna, da memória e simbologia local. Neste capítulo 

minha dedicação recairá no projeto modernizador. Para esta tarefa eu irei abordar: 1) o padrão polí-

tico desse modernizador (ou “Ottoni” entre aspas); 2) a cultura subalterna nos termos de sua solida-

riedade; 3) e em sua face afro-brasileira. Passemos à primeira questão.

O padrão político-discursivo

Na década de 1950, três eram os jornais não oficiais que circulavam em Itabuna, e, atualmen-

te, disponíveis para a consulta: 1) O Intransigente, que circulou por quase toda a década, e disponí-

vel no acervo do Centro de Documentação e Memória Regional da Universidade Estadual de Santa 

Cruz (CEDOC/UESC) os exemplares da primeira metade da década (fora de ordem, em estado ruim 

de conservação, dificultando a pesquisa); 2)  Voz de Itabuna, órgão ligado ao Partido Trabalhista 

Brasileiro (PTB), de propriedade do deputado federal Aziz Maron e editado pelo vereador local 

Gidalthi Pereira, cujos exemplares dos anos de 1950, 1951, 1954 e 1955 estão disponíveis no Arqui-

36 Agradeço a sugestão de Danilo Ornelas Ribeiro a respeito da atenção quanto a diversidade e pluralidade das elites 
itabunenses e mesmo a contribuição com materiais de sua pesquisa sobre a forma de fazer política destas.
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vo Público Municipal de Itabuna – José Dantas (APMIJD); 3) e por fim o Diário de Itabuna, que 

inicia em 1957 e continua nas décadas seguinte e cujos exemplares estão disponíveis em ambos 

arquivos anteriormente citados (no APMIJD em melhor estado de conservação e organização). A 

leitura destes três periódicos permite afirmar que apesar dos tempos distintos e de diferentes compo-

sições políticas existe um repertório comum no que tange aos valores de modernidade, civilidade e 

progresso, minhas preocupações no momento. 

Este repertório tem sido insistentemente debatido e ressaltado na produção dos membros do 

Grupo de Pesquisa Conflito Bahia (com sede na UESC e coordenado pela profa. Msc. Kátia Vinhá-

tico Pontes). Seja no trabalho dissertativo de Philipe Murilo Carvalho37 ou no monográfico de Gis-

sele Moura38, e mesmo no meu, encontraremos a explicitação de que as elites tinham como comum 

a referência à estes atributos para Itabuna. E apesar da insistência, creio que esta ainda não é uma 

questão encerrada. O que precisamos é buscar uma análise mais minuciosa da formalidade destas 

elites, buscando uma maior compreensão do valor que tais atributos podiam ter na defesa dos inte-

resses elitistas que culminavam na subordinação dos outros.

Vamos ver estes atributos virtuosos sendo expostos com grande frequência nos jornais, muitas 

vezes independendo do caráter da matéria, podendo ser desde uma crítica a uma onda de violência, 

até uma matéria sobre esportes. Tomemos este último caso como exemplo e podemos observar que 

em uma nota de Voz de Itabuna em 1950, em cujo título se lia “Esportes”, o editor escreveu de for-

ma triunfante: “Itabuna civilizada e do seu povo ordeiro”39. Estes tipos de expressões são auto-legi-

timadoras. Não precisam de qualquer fundamentação ou de qualquer repertório auxiliar, desde que 

se façam presentes em referência à Itabuna. Noutra matéria, desta vez sobre a política municipal de 

calçamento das ruas aplicada na gestão do prefeito Ubaldino Brandão40, no mesmo ano, o periódico 

assinala a necessidade da prefeitura “dotar a cidade e o seu povo de melhoramentos essenciais á sua 

vida civilizada”41. Anos mais tarde, em 1954, o jornal lamentava as cenas de sangue que eram noti-

ciadas pela própria imprensa e,  sobre um corpo ensaguentado encontrado próximo ao Grapiúna 

Tênis Clube, afirmava: “E’ lamentável que fátos desta natureza ainda se registrem em Itabuna, em 

37 CARVALHO, Philipe Murillo Santana.  Uma cidade em disputa: tensões e conflitos urbanos em Itabuna (1930-
1948). Universidade do Estado da Bahia, programa de pós-graduação em história regional e local. Dissertação de mes-
trado. Orientador Prof. Dr. Carlos Zacarias F. Sena Jr. Santo Antonio de Jesus: 2009, p. 13, 15, 59, 157, 159 e 167.
38 MOURA, Gissele Raline da Cunha Fernandes. Capoeiras, valientes e construção de territórios: criminalização e 
modernidade em Itabuna na década de 1950. Universidade Estadual de Santa Cruz, curso de licenciatura em história. 
Monografia de conclusão de curso. Orientadora: Prof. Msc.Kátia Vinhático Pontes. Ilhéus: 2007, p. 10, 19, 28, 30, 47, 
53 e 56.
39 APMIJD. Voz de Itabuna, 18.02.1950, p. 04.
40  Advogado que em 1957 tinha escritório à rua Ruy Barbosa em Itabuna. Neste capítulo irei inserir informações que 
disponho sobre agentes das classes hegemônicas. O objetivo é mostrar a visibilidade destes em contraste com o silencia-
mento dos agentes subalternos.
41 APMIJD. Voz de Itabuna, 04.03.1950, p. 01.
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detrimento aos nossos fóros de cidade civilisado”42. No ano seguinte, em uma matéria criticando 

uma empresa de ônibus que servia mal à localidade, assim se referia à cidade: “Itabuna, cidade pro-

gressista e civilisada como é”43. Meses mais tarde, o jornal alertava o novo delegado “para êsse cli-

ma de insegurança, que desrespeita a lei e os nossos foros de cidade civilisada”44. Estas são apenas 

algumas das muitas, repetidas e cotidianas falas usando a expressão “civilizada”. Como se vê o qua-

lificativo “civilizado” está disperso ao longo dos anos de atividade do periódico  Voz de Itabuna. 

Este é um termo que o editor Gidalthi Pereira e seus companheiros de imprensa nem sequer sentiam 

a necessidade de discutir e debater. Era um atributo auto-justificável e pleno em significados.

Com o termo “civilizada” estes jornais buscavam duas representações para a cidade. Uma de 

espírito cívico que respeitava o bem público, ou seja, de um espírito republicano e democrático. Ou, 

como escrevia Ottoni sobre o governo de Miguel Moreira em 1951: um governo que “haverá um só 

protegido: o povo itabunense. Todos os interesses particularistas que vierem de encontro aos inte-

resses coletivos serão cortados pela base, contrarie a quem contrariar”45. Por outro lado, buscava 

designar um padrão de civismo como comportamento mimético do tipo cidadão europeu moderno46, 

ou seja “civilizada”, pois cidade de cidadãos, ou seja, de pessoas que se comportam como tal. Esse 

comportamento mimético pode ser percebido em uma crônica do poeta Plínio de Almeida47 sobre as 

lavadeiras do Rio Cachoeira em Itabuna. Após mencionar que a cena da lavagem era pitoresca e até 

bizarra,  ele  modifica o tom afirmando que “quem pensar que o aspecto nos desonra,  pense no 

seguinte: A margens do Sena, em certos trechos de Paris, que é a cidade luz, também assim se enche 

de roupas coloridas, ao sol, atestando que o povo civilizado é todo aquele que gasta sabão lavando 

roupa”. Ao fim de seu texto se refere à Europa como o lugar “de onde vem toda a civilização”48. 

Este lado mimético da civilidade europeia podia ser visto (e era enunciado) nas reuniões das 

agremiações de elites em Itabuna, seja nas reuniões do Rotary Club ou Lions Club, entre outras. O 

Rotary, por exemplo, tinha grande publicidade de suas reuniões no Diário de Itabuna, com comen-

tários sempre elogiosos em primeira página49. Aquelas reuniões com saudação ao pavilhão nacional, 

com elogios mútuos aos membros e com leitura de textos sobre os mais diversos temas eram por si 

42 APMIJD. Voz de Itabuna, 03.12.1954, p.01.
43 APMIJD. Voz de Itabuna, 25.02.1955, p. 01.
44 APMIJD. Voz de Itabuna, 05.07.1955, p. 01.
45 CEDOC/UESC: 31.01.1951, p. 01.
46 Este “cidadão europeu moderno” é uma imagem hiperreal, quase um estereótipo, que apesar de sua pouca base empí-
rica, causa muito efeito na vida cotidiana dos lugares que conviveram ou convivem com a colonialidade cultural euro-
peia.
47 Poeta, professor, artista plástico, membro do Rotary Club de Itabuna, foi secretário do gabinete do prefeito Francisco 
Ferreira em 1955, secretário da câmara municipal de Itabuna em 1957 e em 1960 integrava comissão de intelectuais ita-
bunenses que recepcionava a caravana da revista Leituras do Rio de Janeiro que foi à Itabuna lançar o livro de Sosíge-
nes Costa. 
48 APMIJD, Voz de Itabuna, 12.07.1955, p. 04.
49 Exemplos: APMIJD, Diário de Itabuna, 13.11.1957, p. 01 e 19.12.1957, p. 01.
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só exemplo dado de comportamento cívico e moral (mimese do europeu). Mas, muitas vezes, o 

importante era a ação modernizadora e moralizadora que estas agremiações realizavam, como a do 

Lions Club que em julho de 1955 doou sinaleiras para auxiliar no trânsito de Itabuna e dotá-la de 

mais um elemento moderno. Esta oferta era para a comemoração do dia da cidade (28 de julho, data 

da emancipação). Segundo o Voz de Itabuna tratava-se do momento em que “a cidade iniciará sem 

dúvida um novo cíclo urbano”50. Em outra ocasião, em 1957, o mesmo clube auxiliava na constru-

ção de poços artesianos nos bairros suburbanos da cidade, em um gesto que servia de exemplo para 

a própria prefeitura51. O Lions Club também mostrava gestos de importante ligação com os valores 

do Estado-nação, como foi o caso da reunião do dia 23 de outubro de 1957 quando um dos leoni-

nos, o médico Corbiniano Freire52, proferiu grande pesar pelo desaparecimento de Marechal Ron-

don e “evocou a figura impressionante do grande sertanista patricio, na sua obra evangelisadora e 

civilisadora”53. Apesar de todo nacionalismo auto-evidente nos termos dos leoninos, esta mesma 

reunião também mostrava todo o glamour da vida das elites e de sua boa relação com a Europa civi-

lizada. Nesta ocasião o advogado Fernando Maron54 fez humor mostrando sua habilidade com o 

idioma francês e contou de sua visita à Europa. 

Esta visão de hierarquização das culturas e de aceitação da dominação cultural europeia tem 

sido imposta pelas nações ricas do norte através de intervenções às quais são tomadas como obras 

civilizadoras e modernizadoras55. A esse último item, Edward Said chamou de “futilidade latente na 

filantropia imperialista”, ou seja tratava-se de uma auto-justificativa que tentava criar uma elisão da 

imagem do colonizador, e uma aparição da imagem do bom missionário civilizado (em todas as 

suas formas contemporâneas)56. Para o historiador indiano Partha Chatterjee este item é o que pro-

duziu um amor do colonizado ao colonizador, que derivou de um conceito de ocidente solidificado 

em nossas mentes à quinhentos anos57. Amor este representado na ação de Plínio de Almeida e Fer-

nando Maron ao mostrarem suas boas relações com Paris, ao estratificarem as culturas, subordinan-

50 APIMJD, Voz de Itabuna, 19.07.1955, p. 01 e 28.07.1955, p. 01.
51 APIMJD, Diário de Itabuna, 18.12.1957, p. 01.
52 Médico, foi responsável em 1957 pela luta contra a fome no município a partir do Comitê Brasileiro da Associação 
Mundial de Luta Contra a Fome, neste mesmo ano era diretor dos Hospitais Santa Cruz e Manoel Novais e tinha con-
sultório à  rua 7 de Setembro, 522, no Edifício  Maron,  ocupando três salas.  Chegou até  a  ser  cotado pelo Partido 
Republicano para ser candidato a prefeito do município no pleito de 1958.
53 APMIJD. Diário de Itabuna, 24.01.1958, p. 06.
54 Advogado, tinha em 1957 escritório no terceiro andar e na sala 13 do Edifício Banco Econômico (reconhecido como 
um dos mais modernos edifícios da cidade). Contribuiu com Cr$ 150,00 com a campanha Natal dos Pobres realizado 
pelas Senhoras de Caridade.
55 Como se pode observar na fala de Arthur James Balfour, perante a Câmara dos Comuns da Inglaterra, ao justificar a 
dominação britânica no Egito: “acho que a experiência mostra que sob nosso domínio eles conseguiriam um governo 
muito melhor do que jamais tiveram em toda a história do mundo”. SAID, Edward W.. Orientalismo: o Oriente como 
invenção do Ocidente. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 64.
56Id. Cultura e imperialismo. Tradução Denise Bottman. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 20.
57 CHATTERJEE, Partha. Colonialismo, modernidade e política. Salvador: EDUFBA, CEAO, 2004, p. 41.
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do as culturas locais em detrimento da cultura europeia. É evidente que nem sempre esta aceitação 

se dá de forma espontânea e direta. Said afirma que “o contato imperial nunca consistiu na relação 

entre um ativo intruso ocidental contra um nativo não ocidental inerte ou passivo;  sempre houve 

algum tipo de resistência ativa e, na maioria esmagadora dos casos, essa resistência acabou prepon-

derando”58. E isto é o que veremos quando mostrarmos que este amor ao colonizador, este padrão 

político-discursivo, não se estendia de forma segura aos subalternos.

Como o Lions Club, outras associações de caráter filantrópico também buscavam fomentar a 

modernização da cidade. Só no que tange a retirada dos mendigos das ruas da cidade – considerada 

como necessária para a limpeza social– temos a fundação da Casa dos Mendigos, de responsabilida-

de das Senhoras de Caridade, em março 1954 e a inauguração da pedra fundamental do Albergue 

Noturno, de responsabilidade da Legião da Boa Vontade, em 195759. E em termos de assistência em 

geral temos, para a metade da década de 1950: 

Casa de Saúde Alberto Barreto, o Lactário de Itabuna, a Sociedade Beneficente São 
João Batista, a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância, o Pequeno Abri-
go de Mendicidade, a Obra de Assistência aos Mendigos , a Sociedade São Francis-
co de Assis e o Serviço Especial de Saúde Pública.60

 
A busca da civilidade, da modernidade e até moralidade encontrava nestas agremiações um porto 

seguro e um fomentador constante – seja a partir da assistência médica, seja na retirada dos mendi-

gos das ruas. E os jornais são os intermediários necessários para suas ações.

Fora destas agremiações este padrão político se mantinha. Vamos ver este esforço partindo de 

indivíduos “isolados”, de empresas de fora da localidade e de campanhas que usavam os jornais 

como interlocutores. Em todos estes casos, o objetivo era sempre transformar o sujeito cidade para 

alcançar a imagem de modernidade, civilidade e progresso lançada pelas elites locais. Em 27 de 

junho de 1951, Ottoni publica na sua coluna “Bom Dia Para Você” o anunciou da inauguração do 

segundo e mais proeminente letreiro luminoso à gás neon da cidade. Este foi instalado no Bar Astó-

ria (inaugurado no dia 28 de julho, aniversário da cidade, de 1951) de propriedade de Leonardo 

Souza, vulgo “Manteiga”61. Segundo Ottoni, ele mesmo perguntou a Manteiga: “'Porque você não 

põe um anuncio luminoso em seu bar'? Manteiga não fez cara feia e me prometeu que encomenda-

ria um letreiro a gaz neon”. Esta era uma grande atração para a cidade que era, segundo o Ottoni, 

58SAID. Cultura e imperialismo, p. 12.
59 Ver meu artigo Papai Noel e os mendigos em “seu silencio grita alto”.
60 APMIJD. Itabuna – coleção de monografias, nº 2. Rio de Janeiro: IBGE, Conselho Nacional de Estatística, 1956, p. 
18.
61 Manteiga como era conhecido esteve envolvido, em 1954, num escândalo contra os jogos de azar e do bicho na cida-
de. Foi acusado de ser “dono” da praça Camacã, no sentido que todos os jogos eram dele, tendo sido indiciado por cri-
me de jogo. Ver  SOUSA, Erahsto Felício. O Conceição em retalhos de cidade, margens e dono – uma Itabuna-BA 
nos territórios subalternos (1950-55). Universidade Estadual de Santa Cruz, curso de licenciatura em história. Monogra-
fia de conclusão de curso. Orientadora: Prof. Msc.Kátia Vinhático Pontes. Ilhéus: 2007, p. 61-63.
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“uma das poucas cidades do interior que possue anuncio desta natureza”. E afirmava logo em segui-

da: “hoje, um apenas, amanhã, uma dezena ou uma centena. Itabuna não é cidade que cruze os bra-

ços”. E continuava, “queremos que essa moda pegue em Itabuna, que se transforme numa praga, em 

mania, em loucura, para que Itabuna, que já tem gente bastante em suas ruas, tome o aspecto de 

uma cidade moderna, á noite”62. Este caso chega a ser sintomático porque neste momento a cidade 

passava por uma crise de abastecimento de energia como Ottoni salientava na mesma matéria. Esta 

crise de energia era causada em parte pela seca daquele ano e pela precariedade da usina que servia 

à Itabuna63. Ainda assim, ainda sem o fornecimento regular de energia, Ottoni e Manteiga brinda-

vam o grande passo para que Itabuna fosse reconhecida como cidade moderna, como a primeira 

cidade do interior, segundo eles, a dotarem deste equipamento.

Se por um lado o poder público desde 1930 se preocupava com a estética moderna da arquite-

tura da cidade, conforme salienta Philipe Carvalho64, por outro esta mesma preocupação era vista na 

imprensa local na década de 1950. Fosse em um pedido para que os comerciantes reformassem suas 

fachadas e dessem características mais modernas à cidade, fosse em queixas contra a construção 

civil que não respeitava o Código de Posturas Municipais, o fato é que a vigília e luta por uma esté-

tica moderna da cidade era tema constante nos jornais. Em fevereiro de 1952 o  O Intransigente 

anunciava que Itabuna “terá, dentro em breve, a embelezar a sua  «urbs», um prédio moderno”, e 

pede aos comerciantes que reformem suas casas comerciais para atender a este novo padrão65. O 

aludido edifício seria a sede do Banco Econômico que seria construído como o mais moderno esta-

belecimento da cidade66. Dois anos mais tarde, quando da eleição do prefeito Francisco Ferreira, o 

Voz de Itabuna afirmou que ele “adiantou que uma das primeiras medidas a serem tomadas seria da 

retificação urbanística da cidade 'que tem a sua linha dorsal retorcida'”67. E este tipo de crítica foi 

contínua durante toda a década. Em novembro de 1957 era a vez do jornal de Ottoni reclamar com 

os próprio comerciantes a falta que alguns destes cometiam com o desenvolvimento moderno da 

cidade. Ele criticava os “casarões que nosso comércio e indústria constroem no centro da cidade ou 

em bairros residenciais, sem estética, sem, ao menos, uma fachada modernissima, quer permita sua 

construção”68. Em todas estas matérias citadas neste quesito, tais crítica tomam sempre lugar à pri-

meira página dos jornais.

62 CEDOC/UESC. O Intransigente, 18.12.1951, p. 01.
63 O abastecimento energético foi precário durante quase toda a década nesta região, mas a falta de chuva dos anos de 
1950 e 1951 agravaram ainda mais esta situação. Ver APMIJD. Voz de Itabuna, 20.01.1950, p. 01, 07.10.1950, p. 01, 
23.12.1950, p. 14, 06.01.1951, p. 04, 06.07.1951, p. 01 e Diário de Itabuna, 13.01.1958, p. 01 (matéria que relembra os 
problemas enfrentados pela seca de 1951).
64 CARVALHO, op. cit., p. 52.
65 CEDOC/UESC. O Intransigente, 23.02.1952, p. 01.
66 CEDOC/UESC. O Intransigente, 05.03.1952, p. 01.
67 APMIJD. Voz de Itabuna, 19.11.1954, p. 01.
68 APMIJD. Diário de Itabuna, 04.11.1957, p. 01.
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Como no caso do letreiro de gás neon, a luta para a reformulação moderna era a luta para ser a 

primeira cidade do interior a ter equipamentos modernos ou a ser a cidade do interior que fosse 

mais reconhecidamente modernizada. Este foi o caso em 1957, quando da promessa do primeiro 

supermercado. Basta dizer que um dos principais motivadores desta luta, dentro do jogo discursivo, 

era  se aproximar dos Estados Unidos  da América e  da Europa,  como referenciais  legítimos da 

modernidade. Para alcançar este sonho foi feita no ano de 1957 uma campanha envolvendo a publi-

cação de textos elogiosos sobre o fenômeno que devia ser o supermercado e para compra de ações, 

que tinham que alcançar, do povo de Itabuna, um cota de três a seis milhões de cruzeiros. A pessoa 

que tinha o poder de realizar este sonho era Everaldo Bacelar, dono de supermercado em Salvador, 

e ao se despedir dele Ottoni afirma: “ficamos cheios de esperanças de que seja mesmo Itabuna a pri-

meira cidade do interior a possuir o seu Super-Mercado”, e por fim se coloca a disposição na cam-

panha pelo levantamento das ações69. Ottoni chega mesmo a informar, de forma não real, que a 

construção do mercado já tinha sido autorizada em janeiro do ano seguinte, provavelmente buscan-

do mais acionistas70.

Esta experiência de campanha com apoio de cidadãos para possibilitação de um novo equipa-

mento urbano na cidade não era novo. A experiência de campanhas vanguardistas pela (moderniza-

ção da) cidade tem muitos outros exemplos antes da própria campanha pelo supermercado ou da 

campanha pela construção da Igreja Matriz, mais reconhecida na memória local. No ano de 1951, 

em meio à uma crise de carestia nos gêneros alimentícios e de insubordinação dos feirantes, setores 

da classe média local se reuniram para construir uma Cooperativa de Gêneros Alimentícios. Tam-

bém nesta campanha houve a publicação de textos sobre cooperativismo em jornais locais, reuniões 

públicas, organização de comissão para fundação e gerenciamento da cooperativa e campanha para 

arrecadação de ações, como veremos no terceiro capítulo.

Neste movimento também o caráter mimético do termo “civilizado” aparece de forma eviden-

te. Numa carta-matéria enviada ao Voz de Itabuna, Miguel Alves afirma que “COOPERATIVISMO 

é a base fundamental da civilisação de um povo”, além de dizer que a ideia que o povo de Itabuna 

teve para fundação desta cooperativa é “universalmente aplaudida por todos os povos do mundo 

civilisado”71. A. Lima Quadros, um dos membros da comissão de formação e posteriormente da 

diretoria interina da Cooperativa, usa da história para comprovar este caráter “civilizado” do movi-

mentos cooperativistas. Escreveu sobre o surgimento do cooperativismo em Rochdale, na Inglaterra 

em 1844, quando trabalhadores superexplorados puseram em prática “os princípios cooperativos”. 

69 APMIJD. Diário de Itabuna,  19.11.1957, p. 01. Sobre a promessa deste supermercado e a modernização ver capítu-
lo Autonomia do fereiro.
70 APMIJD. Diário de Itabuna, 31.01.1951, p. 01. 
71 APMIJD. Voz de Itabuna, 06.07.1951, p. 01
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A ligação com o movimento inglês atestava ser uma ação civilizada.72

Aquele outro caráter para o termo “civilizado” como  ligado ao cívico, ao bem público, ao 

republicanismo, não partidário ou particularista,  também aparece nesta campanha.  Como Ottoni 

costumava se referir à sua forma de agir publicamente, Lima Quadros também defende este lugar ao 

centro e de recusa à política partidária. Segundo este, “se uma côr política podem ter as cooperati-

vas será esta: Seu espirito profundamente democrático, sua crença na liberdade, sua repulsa aos 

métodos de violência e de fôrça”73. O que quero ressaltar com todos estes exemplos é a permanência 

dos mesmos ideais, sendo descritos da mesma forma, sendo apresentados como o mais próximo aos 

ideais puristas a respeito do cidadão moderno. A democracia é o outro ponto deste padrão.

É possível que houvesse nestes primeiros anos da década um exacerbamento do ideal demo-

crático, talvez motivado pelos primeiros momentos de democracia pós-Vargas e, no caso da Bahia, 

pela figura e pela forma de governar de Octávio Mandabeira74. A influência da política do então ex-

governador Mangabeira se expressou inicialmente nas mais diversas matérias que o periódico  O 

Intransigente escreveu a respeito de sua despedida do cargo. Eram matérias elogiosas e é possível 

que o proprietário do jornal e prefeito Miguel Moreira se reportasse ao ex-governador como exem-

plo de político democrático.  Em fevereiro de 1951, o periódico noticiava o último discurso do 

governador. Ao falar da grande apoteose e emoção que cercou este evento, o governador foi reco-

nhecido como “ilustre filho da Bahia, o maior bahiano vivo”75. Tamanha condecoração não parecia 

ser em nada generosidade, mais parecia algum tipo de gratidão e reconhecimento. Para o editor da 

coluna  “Instantaneos  Das  Ruas”  de  O Intransigente,  “nunca  um ex-governador,  na  história  da 

Bahia, quiçá do Brasil, foi tão estimado pelos seus governados (...). Otavio Mangabeira (...) cum-

priu magistralmente sua missão de governador de todos os bahianos e foi compreendido e recom-

pensado pelo seu povo”76.

Todo este reconhecimento público estava ligado ao fato de Miguel Moreira se ligar politica-

mente à Mangabeira. Talvez a influência do ex-governador tenha sido tanta que o prefeito agora 

começava a esboçar uma imitação das reuniões populares que Mangabeira realizava semanalmente, 

atendendo pessoas pobres77. Não consegui perceber se havia um caráter tão ordinário quanto as reu-

niões realizadas no Palácio do Governador em Salvador, mas a intenção era a de consolidar a ima-

gem de prefeito democrático e sensível aos problemas populares. As reuniões populares com o pre-

72 CEDOC/UESC. O Intransigente, 25.05.1951, p. 03.
73 CEDOC/UESC. O Intransigente, xx.07.1951, p. 04
74 Sobre a política de Octávio Mangabeira no final dos anos quarenta, ver NEGRO, Antonio Luiggi. No caminho da 
areia: política, convivência e conflito em Salvador (1947-1949). Salvador: manuscrito, 2008.
75 CEDOC/UESC. O Intransigente, 03.02.1951, p. 01.
76 Ibidem, p. 04.
77 NEGRO, op.cit.
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feito eram convocadas pelo  O Intransigente, como podemos observar na nota de 26 de maio de 

1951 que constava: 

Mais uma vez o Prefeito Miguel Moreira convoca os representantes do povo e o 
povo em geral para uma reunião amistosa, em meza redonda, que se dará amanhã, 
a começar das 9 horas, na qual darà contas do que sucedeu depois da primeira reu-
nião, de marcha dos negócios públicos e especialmente das medidas tomadas para 
combate aos problemas que nos afligem.
Estamos certos de que despertará o mesmo entusiasmo da primeira reunião esse 
chamamento do poder público.78

Em junho deste mesmo ano, H.B. Suarez, editor da coluna “Comentarios” de O Intransigente, afir-

mou que as reuniões populares estavam ocorrendo todas as manhãs até às doze horas no Solar Hen-

rique Alves dos Reis, pois pela tarde Miguel Moreira fazia expediente interno na prefeitura até às 

dezoito horas, e ainda levava papeis para despachar em sua casa “á luz quente dos Aladins”79. E este 

clima de democracia e governo atento às demandas populares não se manteve apenas no primeiro 

ano de Miguel Moreira na prefeitura, em 1952, por exemplo, o povo foi convidado para discutir o 

problema da mendicância na cidade em reunião popular e ali foi acertado medidas para coibir a 

ação de mendigos nas ruas itabunenses80. De preços de casas desapropriadas, passando por preços 

dos alimentos, até a retirada de mendigos das ruas, o exemplo de Mangabeira parecia ter contagiado 

o coronel ligado às tradições conservadoras locais.

Como último elemento deste padrão político, quero pensar o termo de crítica à ideologia capi-

talista ou liberal através da noção de exploração do trabalho e dos problemas sociais. A bem da ver-

dade não era comum encontrar textos teóricos ou de caráter intencionalmente político em defesa do 

liberalismo ou mesmo que reafirmassem a ideologia do capitalismo. Em certos momentos vamos 

mesmo perceber grande crítica à exploração dos trabalhadores e ao lucro. Durante esta década foi 

muito comum ver as próprias classes hegemônicas lutando por preço justo para os gêneros alimentí-

cios, queixando-se dos abusos no lucro e fazendo contas para tabelar os preços81. O próprio Ottoni 

(sem aspas) em sua coluna “Bom Dia Para Você” e em luta pela posição do centro escreveu, em 

julho de 1951, que “o nosso trabalhador tem sido, até aqui, um pária em busca tão somente do pão 

para sua magra subsistência, sem ideal, porque sem instrução”. E afirmou depois:

Nas úmidas matas do sul bahiano foram plantadas milhões de arvores e são colhi-
das satisfatoriamente. Urge que os proprietarios não continuem a abusar dos privi-
legios do capital e sejam humanos e amigos para realizar uma obra social de rele-
vo, impedindo a disseminação das idéias malsãs [o comunismo?]. Ao homem que 
trabalha, dê-se-lhe tudo.82

78 CEDOC/UESC. O Intransigente, 26.05.1951, p. 04.
79 CEDOC/UESC. O Intransigente, 16.06.1951, p. 01.
80 CEDOC/UESC. O Intransigente, 30.04.1952, p. 01.
81 Ver capítulo Autonomia do feireiro. Para um exemplo das contas feitas para tabelar o preço dos produtos, ver para o 
preço da carne e do pão: CEDOC/UESC. O Intransigente, 07.07 e 21.07.1951, p. 01. 
82 CEDOC/UESC. O Intransigente, 25.07.1951, p.02.
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O título nesta coluna foi “Trabalhador Injustiçado” e afirmava que o trabalhador nacional em nada 

devia aos estrangeiros – citando o casos envolvendo a refinaria Mataripe e até um concurso de car-

ros feito pela Chevrolet, onde os brasileiros se destacaram –, mas era injustiçado pela falta de isenti-

vo. E por isso fazia verdadeira campanha em pró do salário mais justo.

Três outros articulistas, salvo Ottoni, ainda nos servem para expressão desta estranha crítica 

ao capitalismo, à sociedade e à desigualdade social geral: Napoleão Lopes Filho, Melchiades Dias 

da Silva e, o nosso já conhecido, Lima Quadros. Em todos este há um apelo por justiça social e sal-

vo neste último, há sempre em plano de fundo um sugestão espiritual de retorno à moral.

Para continuar com o ano de 1951, Lopes Filhos publicou em janeiro um artigo chamado 

“Pólvora Sêca” em que parecia fazer uma crítica irônica às lutas comunistas. Ele temia que a “ban-

deira sangrenta da subversão” pudesse subir “aos mastros do oficialismo”. Mas  onde parecia ser 

mais um capítulo do discurso anti-comunista, vemos um crítica certeira ao capitalismo. Para o autor, 

“a burguezia dorme” e “o pobre continua faminto e esfarrapado, os comerciantes continuam enri-

quecendo com o sangue do povo”. Para ele a culpa das gueras, da necessidade de tabelamento, dos 

controles governamentais era que “o mundo está infectado com o virus materialista. E tudo indica 

que a própria burguezia é pae e mãe do microbio”. E continua em sua crítica:

O proprio capital passando a servir minorias e alcançando o govêrno apenas os que 
detem o ouro[,] chegaremos fatalmente ao desequilibrio porque a produção á diri-
gida ás massas e estas se sentem afogadas pelo pêso dos detentores das riqueza ao 
ponto de não terem siquer os meios de consumir a produção.

Daí o “resultado irreversível será a crescente insubordinação dos que sentem a falta do oxigenio 

para sua sobrevivência. E então a conspiração passa a ser legítima defesa”. Em outros termos, trata-

se de dar certa legitimidade à subversão como uma reação à um sistema injusto. Lopes Filho ainda 

ressalta que o capitalismo tenta vencer seus problemas com uma guerra armamentista e não des-

truindo a raiz causadora dos males. Afirma que o negócio, no capitalismo, prevalecia ao problema 

das guerras e estas acabavam se tornando um bom negócio. Para ele “não é possível que festejemos 

com paz de consciencia nossos Santos com foguetes enquanto for letra morta o exemplo de humani-

dade e justiça social que esses Santos incarnaram” e ressalta que “de nada vale viver na paz se o 

preço dessa paz é a vida sacrificada e escrava do nosso próximo”.83 Como se torna evidente, estava 

num retorno ao espiritualismo à saída aos males do materialismo. Anos mais tarde, agora publican-

do no Voz de Itabuna, o mesmo articulista escreveu artigo chamado “Socialização do progresso” em 

que buscava mostrar – em meio à uma campanha contra os jogos de azar na cidade – a necessidade 

do Estado e das leis para coibir os abusos fruto da  relação humana84. O que poderia parecer contra-

83 CEDOC/UESC. O Intransigente, 31.01.1951, p.04.
84 APMIJD. Voz de Itabuna, 17.07.1954, p.01.

35



ditório (defender o Estado e as leis ao passo que busca um retorno ao comportamento dos Santos), 

na verdade é resultado daquele ideal cívico e moral que não via no espírito republicano nenhum ele-

mento ligado à burguesia, mas a forma mais avançada de relação entre os humanos.

Não está apenas no nível do discurso este ideal. Napoleão Lopes Filho era o codinome de 

Napoleão Augustin Lopes, cacauicultor e membro da Associação Rural de Itabuna85. Ele escreveu 

no início da década com alguma constância para O Intransigente e para o Voz de Itabuna, mesmo 

em períodos onde os jornais mantinham acirrada disputa política. O fazendeiro que criticava o capi-

talismo e defendia a lavoura cacaueira não eram pessoas distintas. Havia entre ambos pontos aquele 

ideal cívico (a militância pelos três atributos) que mediava o que parece contraditório.

Passemos a outro articulista. Melchiades Dias da Silva era nome corrente no jornal Voz de Ita-

buna e depois no Diário de Itabuna. Em geral escrevia sobre temas filosóficos em ensaios teóricos, 

citando nomes de filósofos conhecidos e até dedicando ensaios a estes. Como Ottoni, Lima Quadros 

e outros, Melchiades também partia da noção de centralidade no discurso, mas diferente dos outros, 

a centralidade dele era a neutralidade axiológica da ciência – e não o centro político. Em seus textos 

as categorias e as teses possuem valores absolutos e não contraditórios, mas que podem buscar a 

resolução  de  problemas  enfrentados  pelos  humanos.  Sobre  a  memória,  em novembro de  1954, 

escreveu que esta “é a força da mente que tem a capacidade de conservar e reconhecer as noções já 

adquiridas”, que teria “por fim espacial e essencial reconstruir o passado” e – como se desse alerta 

aos abusos que se faz da história e da memória (muito comuns na trajetória histórica da cidade de 

Itabuna e da região) – afirmou que a memória “não pode absolutamente modificar a imagem que 

esteve retida no subconciente; tem de reproduzi-la fielmente, porque faz voltar ao presente o passa-

do tal qual foi reaizado”86. É claro que para os historiadores contemporâneos tal valor absoluto da 

memória é irreal, e se muitos tem o desejo de “voltar ao presente o passado tal qual”, eu estou con-

victo da impossibilidade. 

Deixando de lado as queixas de historiador e voltando ao nosso articulista, em janeiro de 1958 

Melchiades escreveu um artigo intitulado “O espiritualismo domina os vicios!...” onde contava a 

história do casamento de Nubia com Matias, e os problemas que esta enfrentou com o alcoolismo 

do marido. Apesar de ter sido agredida, maltratada e até espancada pelo marido, Nubia se mostrava 

convicta de seus ideais de amor e lutou pelo relacionamento indo trabalhar para sustentar o marido 

que havia sido demitido por força do vício. O feliz desfecho ocorre quando no quinto aniversário de 

casamento Nubia consegue dar um choque anímico, espiritual, em Matias, fazendo-o recobrar dos 

primeiros tempos e do amor que existia entre eles, ressaltando Deus como fator essencial ao retorno 

85 APMIJD. Voz de Itabuna, 11.02.1950, p. 01 e 04.03.1950, p. 01.
86 APMIJD. Voz de Itabuna, 23.11.1954, p.02.
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ao homem que tinha sido um dia. Dali em diante Matias largaria o vício e voltava a ser o homem 

que foi antes do álcool. O debate que Melchiades levanta é que tendo vícios, o homem precisa edu-

car sua vontade através do espiritualismo para combater e daí superar suas dificuldade.87 Se este 

debate parece nada ter haver com os problemas da sociedade capitalista é porque não inserimos isto 

no debate geral sobre textos do nosso referido autor. Neste mesmo mês de 1958 foi publicado outro 

artigo de Melchiades onde ele afirma que em geral as pessoas imitam muito os hábitos das outras, 

de modo que “agimos para proceder como todos”, sem muita consciência dessa imitação. E este 

“automatismo” poderia, segundo ele, desencadear em problemas mais graves caso não nos tornásse-

mos conscientes desta imitação, que deveria ser usada para o aperfeiçoamento pessoal.88 Em termos 

gerais a ideia que se passa é que está no espiritualismo, na força de nossas convicções internas a 

capacidade de modificar o ser humano, e com ele a sociedade, findando os problemas sociais. Tal-

vez nosso autor tivesse conhecimento de crimes entre casais daquela época89. O reconhecimento 

destes crimes talvez apontasse para uma mudança social partindo do indivíduo. 

Entretanto não era apenas no nível das disputas particulares que estava a falta de condição em 

conviver em harmonia. Melchiades mostra no artigo Esoterismo publicado em março de 1958 que 

sua real preocupação é muito mais ampla. Neste texto ele afirmava haver um princípio comum em 

todas as seitas, crenças, religiões e ramos da ciência. Um “ponto em comum” que, como afirmava, 

continha “a essencia esoterica da verdade 'una'”. É exatamente na aposta deste princípio que está 

sua mais importante questão: “se o pensamento, a alma, o espirito, a materia, o principio, o fim e a 

vida são fortes laços que nos unem estreitamente, porque faremos do mundo uma arena de gladiado-

res?”. Só reconhecimento desta “verdade 'una'” (desta valor absoluto) faria com que religiões e 

povos não se desrespeitassem mutuamente e vivessem o “Augusto lema: 'Amar aos outros como a 

nós mesmo'”.90  Apesar de ver nos defeitos humanos (e não nas organizações políticas e sociais) o 

mal da sociedade, Melchiades se aproxima de Lopes Filho no momento em que ambos encontram 

nas relações espirituais e intimas o caminho para a correção desta vida. Para um se trata de imitar 

algumas pessoas de forma conscientes para melhorar-nos e reconhecer a verdade esotérica do mun-

do, para o outro trata-se de imitar os gestos humanitários e de justiça social dos “Santos”.

Distinto de Melchiades e de Lopes Filho estava o debate materialista de Lima Quadros. Para 

este a resolução dos problemas sociais devia ser menos abstrata e mais prática: o cooperativismo. 

No debate em torno da criação da Cooperativa de Gêneros Alimentícios de Itabuna estava também 

87 APMIJD. Diário de Itabuna, 02.01.1958, p.05.
88 APMIJD. Diário de Itabuna, 10.01.1958, p.05.
89 Como por exemplo o de Maria Marcelina de 50 anos de idade que em janeiro de 1950 “ha varios dias (...) vinha sen-
do pertubada pela «pinga»” e matou seu marido Tranquilino Costa, de 72 anos, acamado, doente, quando este dormia. 
CEDOC/UESC. O Intransigente, 10.02.1950, p. 02.
90 APMIJD. Diário de Itabuna, 12.02.1958, p. 03.

37



uma crítica geral ao próprio capitalismo. A questão que devia ser debatida era como alcançar a 

democracia econômica, a igualdade política “garantida pelas constituições democráticas”. Se não 

havia, como ele ressaltava,  “privilégio de castas, de sangue, de nascimento”, como podia haver 

desigualdade social? Ou nas palavras do autor: “Mau-grado esse conceito igualitario (...), observa-

se que do ponto de vista economico, isto é, quanto à distribuição das riquezas, continua a haver fla-

grantes disparidades de condições entre as varias classes que constituem a sociedade”. Era o que ele 

chamava de “a grande questão do nosso século”, a “questão social”. E este debate sobre desigualda-

de social culminava numa crítica explícita ao capitalismo, por exemplo, no trecho em que afirmou 

que “no regime da produção capitalista, todos os direitos são atribuidos ao capital. Nas industrias os 

operarios dão suas energias e seu trabalho á produção e como compensação recebem apenas um 

salário, quase sempre irrisòrio. Tudo mais reverte em benefício do capitalista, do industrial”. Entre-

tanto sua crítica não deveria apoiar ou reforçar a ideologia comunista, para ele 

enquanto uns pregam a absoluta (e digamos, impossível...) igualdade economica, 
com a supressão de todo direito de propriedade [os comunistas?],  outros preconi-
zam medidas mais prudetes  [como ele mesmo], que visam a justiça social,  mas 
com respeito ao direito de propriedade, condicionando-se esse direito aos interes-
ses gerais. (grifos meus)91

Enfim, para Lima Quadros era o cooperativismo o meio para modificar estas desigualdades sociais 

e manter o direito à propriedade privada. Como se vê, trata-se aqui também de um discurso de cen-

tralidade – nem capitalista (exploração exacerbada do alheio), nem comunista (supressão da propri-

edade privada) – e ligado à um princípio democrático e republicano de defesa dos “interesses gera-

is”. 

Se por um lado o que demonstrei com a análise destes articulistas da década de 1950 foi uma 

diversidade na crítica ao capitalismo ou aos problemas sociais, por outro quero é ressaltar que na 

ausência de muitas matérias que defendessem o capitalismo e na presença de muitas matérias anti-

comunistas, havia um padrão político (talvez conformado como consenso) que afirmava que o mais 

sensato era confiar nos valores ideais da justiça social, do espiritualismo e da democracia. Mais do 

que isto, salvo o artigo “Socialização do progresso” de Lopes Filho, que foi publicado no Voz de 

Itabuna do PTB, todos os outros foram publicados ou no  O Intransigente de propriedade de um 

coronel ruralista ou no Diário de Itabuna de Ottoni e do comerciante capitalista Zildo Guimarães. 

De alguma forma vemos que dentro de toda ambivalência teórica, temos um certo respeito pelo 

debate público e um esquema de imprensa que buscava um espírito democrático abrindo espaço 

para seus pares (ou para o cidadão de elite). Em termos gerais, o que fica claro é que o espaço é 

menos para a diferença ideológica e mais para uma auto-crítica no nível no discurso – sem que isto 

91 CEDOC/UESC. O Intransigente, 27.07.1951, p. 04.
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culmine na organização das massas, na destituição do poder capitalista ou ameça à propriedade pri-

vada. As ações deveriam ficar no limite da mudança comportamental de Melchiades, no retorno à 

um valor de justiça humana de Lopes Filho e no máximo na organização de uma Cooperativa de 

consumidores, de Lima Quadros.

Discursos sobre progresso, civilidade e modernidade, ações vanguardistas modernizadoras, 

posicionamentos ao centro, a favor do bem público de forma democrática e com caráter republica-

no. Assim pode ser descrito o padrão político-discursivo do que tenho chamado de classes hegemô-

nicas (ou elites) de Itabuna. Veremos, ao passar desta dissertação, as contradições e ambivalências 

deste padrão político e perceberemos (assim espero) que este devia ser mais uma forma de lingua-

gem do que um condutor comportamental e social. Em seu monólogo dissertativo este padrão esta-

va lutando contra um lugar intensamente presente em Itabuna, qual seja a cultura subalterna. Isto se 

tornará evidente no reconhecimento da distância que esta cultura tem com aqueles três atributos: 

progresso, civilidade e modernidade. Observaremos a seguir que o termo da solidariedade subalter-

na está muito ligada ao crimes e às imagens de barbárie e não ao Estado-nação ou ao republicanis-

mo, que a face afro-brasileira desta cultura nega veementemente a mimese ocidental . Passemos ao 

lugar estranho às elites, diferente de seu padrão e Onde “Ottoni” não tem vez. 

A cultura subalterna e a prosa da solidariedade

Na última semana de dezembro de 1957, as páginas do Diário de Itabuna ficaram manchadas 

de sangue. Uma onda de crimes foram denunciados e publicados naquelas páginas, de modo que 

para o periódico de Ottoni, já estava quase sufocando o espírito natalino: “nem pelo Natal os espiri-

tos maus sentem um halo de bondade em seus corações. Nossos irmãos ignorantes só pensam em 

cousas ruins. Vicios: da cachaça aos alcouces, jogatina, faca, revolver, valentia e homicidio”92. Um 

crime, tomado como bárbaro, causou esta indignação ao editor. Foi o assassinato de Maria Rosa, 

cozinheira, próximo à avenida 7 de Setembro no dia do natal. O incidente ocorreu quando um grupo 

de homens mexeu com Maria Rosa fazendo gracejos, segundo o jornal, indecentes. Esta, não acei-

tando-os, respondeu com altivez. Então um dos homens 

de nome Manoel Vieira Santos, de côr morena de 1,65 de altura, sentindo-se ofen-
dido, achou que devia 'dar uma lição' e andou em seu encalço. A mulher se muniu 
de uma pedra, alguém protestou porque o bandido estava de faca, procurando atin-
gi-la. Ninguem a socorreu. O vagabundo alcançou-a e cravou varias vezes sua faca 
no corpo da infeliz. 

O criminoso fugiu e ninguém que estava no local quis adiantar “um palavra para à polícia, 'ninguem 

92 APIMJD. Diário de Itabuna, 26.12.1957, p. 06.
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viu' o crime...”. O crime contra uma mulher trabalhadora, a ausência do socorro e o silêncio dos 

transeuntes chocou o editor da matéria. Só que os brados dele também se dava pelo fato disto tudo 

ter ocorrido na cidade metaforicamente civilizada que era Itabuna: “malditos, tres vezes malditos, 

os que apunhalam um seu semelhante e nesse caso u'a mulher indefesa, que vivia do seu trabalho, 

assassinada assim em plena via publica de uma cidade civilisada como a nossa”. E para continuar 

chato com a insistência na preocupação com a defesa dos atributos da cidade, o editor ainda ressal-

tava a necessidade de levar o criminoso à juri “para ser segregado do nosso meio”, senão ele podia 

continuar “entristecendo u'a comunidade progressista e trabalhadora como a nossa”.93

Foto publicada no Diário 
de Itabuna, 26.12.1957, p. 

06. Lê-se na legenda: 
“Maria Rosa, estendida no 

local do crime”.

Sim... mas se a insistência é nos atributos da identidade da cidade, onde está a cultura subal-

terna? Quero com estes comentário envolvendo o editor de  Diário de Itabuna, a morte de Maria 

Rosa e o homicídio cometido por Manoel Santos, mostrar que no plano de fundo da matéria está a 

segregação de elementos do que tenho considerado a cultura do subalterno, pois que subordinada. 

Antes de narrar todo o ocorrido o editor diz que o crime foi cometido por um “desses animais, que 

não tem lar, não teem escola, não teem religião”. Há aí uma diferenciação entre o sujeito moderna-

mente instruído e o sujeito criminoso. Mas há também um choque que o editor teve por tal crime ter 

ocorrido no dia do natal. Em nota na edição do dia 28, o editor se mostra contristado porque os “cri-

mes perpretados em pleno centro da cidade (...) vieram toldar o espitito de alegria e fraternidade que 

93 Ibidem.
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caracterisam a época do Natal”94. Existe uma distância de significados entre ver no natal o espírito 

de alegria e fraternidade, e vê-lo como um dia de feriado, propício para a bebida, a farra, a saída 

com os amigos e os excessos. Manoel Santos por certo também estava alegre e fraterno, pois saia 

com os amigos em zombaria, e provavelmente viu seu brio quebrado com a resposta “com certa 

altivez” de sua “canalhice”. Entretanto mesmo a alegria e fraternidade do editor e de Manoel Santos 

eram distintas. Se para o primeiro ambas estavam referendadas no natal, para o segundo talvez a 

fanfarra com os amigos e a bebida fossem as referências. O crime hediondo não é justificável, mas 

está claro que ao chamar o criminoso de animal e dizer que este “não tem lar, não teem escola, não 

teem religião”, o editor busca uma diferenciação com ele, humano, possuidor de lar, educação e 

moral religiosa. 

Foto publicada no APMI-
JD. Diário de Itabuna, 
09.02.1958, p. 06.

Por outro lado o próprio crime mostra alguns traços da cultura subalterna, como o elemento 

machista de crer que pode tomar ousadia com as mulheres e que estas não têm o direito de respon-

der com altivez. Há também o próprio aspecto insubmisso da mulher, que recusa a subordinação por 

um homem desconhecido e decide enfrentá-lo, mesmo que em desproporção de força (pedra contra 

faca). Os trajes simples de Maria Rosa e o lenço utilizado na cabeça – adereço não visto em fotos de 

mulheres ricas na cidade –, como visto na Ilustração 1, demonstram uma diferenciação entre as pró-

prias classes sociais. O próprio silêncio dos transeuntes demonstram o poder que estes homens dis-

postos às contendas públicas, os “valientes”, tinham, fazendo com que por vezes não fossem denun-

ciados. 

94 APIMJD. Diário de Itabuna, 28.12.1957, p. 01.
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No que concerne a este valientes (e não apenas a eles) – sendo também insistente com o que 

Gissele Moura tem chamado atenção – há também a relação denunciada pelo próprio editor daquela 

matéria: “da cachaça aos alcouces, jogatina, faca, revolver, valentia e homicidio”. Bebida, prostitui-

ção, jogos de azar, armas brancas e de fogo, brigas nas ruas chegando até a morte são elementos que 

permeavam as vidas nas ruas itabunenses. Os jogos, por exemplo, eram extremamente populares 

(sendo que até sujeitos modernizadores como o dono do Bar Astória que tinha letreiro luminoso, 

Manteiga, pudessem estar envolvidos), chegando a encher praças inteiras, movimentando as festas 

de final de ano, como em 1954 quando o Bairro Conceição estava repleto de barracas95. Do início ao 

final desta mesma década haviam denuncias de participação de crianças nas mesas de jogo (ver ilus-

tração 3)96. As opiniões sobre o jogo eram extremamente críticas quando se tratavam de agentes 

hegemônicos97, mas quando se tratavam de sujeitos que viviam nas ruas, esta postura mudava. O 

auxiliar de transito, Edson Costa, afirmou em julho de 1959, que não era “contra nem a favor do 

bicho. 1.º) porque não jogo; 2º) penso que joga quem pode jogar e quem quer; e 3.º) se o jôgo esá 

imperando é por consetimento das autoridades. Portanto, não sou contra nem a favor”98.

Fotografia publica-
na  em  APMIJD. 
Diário de Itabuna, 
24.07.1959, p. 01.

Não apenas o jogo era um costume encarado como vício. Temos diversas queixas envolvendo 

a  vivência  nos  cabarés,  o  comportamento desordeiro  daqueles  que bebiam nas  ruas.  O próprio 

Manoel Santos foi denunciado como “um dos frequentadores dos famigerados barracos armados em 

95 SOUSA, op. cit., p. 49-63.
96 APMIJD, Voz de Itabuna, 30.03.1951, p. 04, 12.07.1955, p. 01 e Diário de Itabuna, 24.07.1959, p.01.
97 Ver SOUSA, op. cit., p.60, onde demostro como o apoio à campanha contra os jogos tinha grande valorização em 
setores hegemônicos da cidade.
98 APMIJD, Diário de Itabuna, 21.07.1959, p.01.
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Ilustração 3: Crianças e jovens flagrados 
em mesa de jogo (1959)



pleno centro da cidade, verdadeiros antros de marginais e criminosos da pior especie, contradizendo 

a nossa tradição de povo ordeiro e pacato”99. Estes barracos existiam desde os primeiros anos da 

década e eram tomados, por exemplo nas palavras do colunista de  O Intransigente, H.B. Suarez, 

como “focos de duas doenças: moral e física”100. Eram lugares frequentados por gente das camadas 

sociais baixas que iam no intuito de beber e se divertir no centro da cidade. Para Gissele Moura, um 

lugar que em Itabuna podia ser frequentado pelos capoeiras da época101. A queixa dos jornais se 

deve mais ao fato de que as cenas de agressão corporal, bebida e outros comportamentos não ordei-

ros, estavam sendo executadas no centro da cidade, e não no subúrbio, um lugar que parecia ser des-

tinado a tais excessos102. As agências subalternas valorizavam e tinham nestes lugares hostilizados 

(cabarés, barracas de praça ou da feira) um espaço de convivência e trabalho. Em outros termos, 

está no lugar referido como barbárie a praça de solidariedade do subalterno.

Os crimes (homicídios e brigas na rua, jogos de azar, etc) continuaram sendo uma das portas 

de acesso à esta cultura subalterna, por isto voltemos àquela violenta semana de natal de 1957. 

Outro crime envolvendo a briga de um homem com uma mulher, a insubmissão desta, faca e mais 

cultura subalterna. O incidente ocorreu no dia 24 de dezembro de 1957 e envolvia uma prostituta e 

um quitandeiro, ambos trabalhadores do lugar conhecido como Buraco da Gia. Philipe Carvalho 

afirma que este lugar, na década de 1940, “era caracterizado como o novo território da diversão e da 

alegria da população masculina notívaga” após o desmanche da zona do meretrício mais próxima ao 

centro da cidade. Ali era a Avenida Matos, “era um beco com várias casinhas ocupadas por pessoas 

pobres” e passava a ser encarado como o novo lugar de prostituição e bebedeira de Itabuna103. Mes-

mo na década de 1950, o Buraco da Gia, já era conhecido como “zona de vida livre” pelo Voz de 

Itabuna104. Passemos para a narrativa dos fatos.

Zelia de tal (“de tal” é como os jornais se referiam às pessoas quando não conseguiam seu 

sobrenome), prostituta daquelas adjacências, foi por volta das nove horas da manhã na quitanda de 

Joaquim Alves dos Santos. Ela queria fazer compras, mas ele se recusou a despachá-la, segundo o 

jornal “por ser fiado”. Não aceitando a negativa de Joaquim, “Zelia se zangou e xingou o bodeguei-

ro. Este se zangou [também] e espancou-a com uma vassoura”. A partir da agressão sofrida, a pros-

tituta “enfurecida, puxou uma faca e cravou no peito do bodegueiro”, mas não atingiu o coração. O 

99 APMIJD. Diário de Itabuna, 28.12.1957, p. 01.
100 CEDOC/UESC. O Intransigente, 21.02.1951, p. 01.
101 MOURA, op. cit., p. 36-37.
102 Em maio de 1951, o Voz de Itabuna se referia ao subúrbio como lugar “onde só os bêbados e os meliantes têm pas-
sagem franca”. APMIJD, Voz de Itabuna, 25.05.1951, p. 04.
103 CARVALHO, op. cit., p. 115.
104 APMIJD. Voz de Itabuna, 08.06.1951, p. 04.
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médico José Pinto105 o atendeu e logo depois foi enviado para o hospital local Manoel Novais.106 

Dois dias depois haviam boatos de que o bodegueiro não tinha resistido, mas ele sobrevivia e lutava 

contra a morte ainda hospitalizado. Zelia por sua vez já se achava presa na cadeia pública munici-

pal.107

Fotografia  publicada  em 
AMPJD.  Diário  de  Itabuna, 
27.12.1957, p. 06. 

Busquemos agora trabalhar algumas dimensões de uma possível cultura subalterna no caso da 

briga entre quitandeiro e prostituta. Ambos eram trabalhadores do lugar conhecido como Buraco da 

Gia, eram portanto subalternizados por viver naquele espaço, que era conhecido pelas brigas, bebi-

das e prostituição. Em certo sentido, a briga se iniciou porque o quitandeiro se negou a vender fiado 

para a prostituta, enfrentando reação brava desta em tons de xingamento. É possível que o xinga-

mento representasse que o quitandeiro se negou a solidariedade com uma vizinha, elemento tão 

necessário na vida de sujeitos com pouco dinheiro. Comprar e vender fiado, até nos dias de hoje, 

são costumes em lugares onde vendedor e consumidor se conhecem e mantém uma relação de pro-

ximidade, sobretudo quando se trata de costumes muito ligados às camadas mais baixas. O xinga-

mento, por seu turno, podia ser menos uma agressão do que um alerta, uma advertência de que o 

quitandeiro estava quebrando uma regra, um costume, de modo a advertí-lo sob um falta grave no 

mundo subalterno: não prestar-se à solidariedade. Neste sentido é preciso pensar que a solidariedade 

105 Médico “ex-interno da Maternidade Climério de Oliveira. Médico do Departamento de Saúde da Bahia. Ginecolo-
gista e obstetra do Hospital Santa Cruz”, em 1957 tinha consultório à travessa Moura Texeira, 26, em Itabuna. Residia 
em Itabuna na rua Miguel Calmon, 95.
106 APMIJD. Diário de Itabuna, 24.12.1957, p. 10, 26 e 27.12.1957, p. 06, 28.12.1957, p. 01 e 04.01.1958, p. 01.
107 APMIJD. Diário de Itabuna, 27.12.1957, p. 06.
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Ilustração 4: A prostituta  
Zélia (1957)



implica, em certo sentido, a própria relação de consciência subalterna, ou seja a consciência de que 

precisam se ajudar pois ambos estão no mesmo lugar de subordinação108. É possível pensar, entre-

tanto, que a relação dos dois não fosse muito distante – se pede venda fiado para quem se conhece 

ou para quem você transmite confiança109 –, podendo até ser possível que tivesse existido relação 

entre quitandeiro e prostituta, esta última servindo-o, e daí toda a proximidade de pedir a venda fia-

do e censurá-lo pela recusa (é apenas uma possibilidade que não implica na análise).

Em termos da briga física, penso que é possível que quando o quitandeiro tentou expulsar 

Zélia à vassouradas, estava tentando se livrar do constrangimento do “barraco” armado por uma 

puta, sendo que neste sentido ela teria faltado com a discrição (o que podia ser um pacto de conve-

niência) e ele com a solidariedade. Bater numa prostituta também era a afirmação do poder de gêne-

ro do quitandeiro, da reconquista de uma “moral” subalterna (ainda que neste caso isto seja extensi-

va para maior parte das elites machistas – entretanto seria pouco defendido discursivamente) e de 

afirmação do mando em seu estabelecimento. Contudo poder de gênero sem coragem e habilidade 

para uma luta corpórea acabou levando o quitandeiro à uma facada atracada em seu peito e, por 

consequência, para o hospital. Quando a mulher negou o seu papel subalterno (subordinado) de sair 

à vassouradas da quitanda e se pôs em luta, ela rompeu com a relação quase horizontal entre dois 

subalternos e se coloca como a subordinada em insurgência, negando seu papel submisso e transfe-

rindo, assim, para o quitandeiro a responsabilidade por ela não ter comida. 

Em termos físicos, a mulher “venceu” uma luta que, ao meu ver, começou no momento em 

que o quitandeiro se negou a vender fiado (a primeira agressão ou violação de conduta do subalter-

no). Ela foi presa na cadeia e ele “preso” no hospital – e não existe prisão pior ou melhor, vejamos. 

Quando afirmo que ele foi “preso” no hospital é porque seu tratamento foi um verdadeiro tormento 

em termo culturais. Em janeiro de 1958, com o título “Estúpida fuga”, lemos uma matéria do Diá-

rio de Itabuna, que faço questão de citá-la integralmente:

Ontem um homem doente caía na feira. Quem era? Estava fraco. Passava fome cer-
tamente. Logo constatou-se tratar-se de Joaquim Alves dos Santos, o quitandeiro 
que fôra ferido à faca, no 'Buraco da Gia', por u'a mundana.
Socorrido, dissera ele que fugira do Hospital Manoel Novais, onde estava passando 
fome.
Vejamos,  agora,  a verdade do fato:  Joaquim recebera uma facada profunda.  Os 
médicos levaram todos esses dias preparando para oper[á-lo].  Não podia, como 
desejava, [em]pazinar-se, encher o estom[ago], o que lhe seria fatal. Reclamava ali-
mento pesado, todos os dias. Não atendiam, era lógico. Sua operação estava marca-
da para a manhã de hoje. Quando os médicos o procuraram, ele estava longe. Esta-

108 Ver SPIVAK, Gaytri Chakravorty. Estudos de la Subalternidad: desconstruyendo la historiografía.  Debates post 
coloniales: uma instruducción a los Estudios de la Subalternidad. SEPHIS; Ediciones Aruwiyiri; Editorial Historias: La 
Paz.
109 Como afirma Certeau, “Convivência significa inserção e também inter-ajuda, não filantropia. Em dificuldade, é a 
amigo que pedimos ajuda”. Ver CERTEAU, Michel de. Cultura popular e religiosidade popular. In: Caderno do CEAS. 
Salvador, nº 40, novembro e dezembro de 1975, p. 59.
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va caindo na feira, alterando seu estado já alarmante.
Tudo isso, fruto da ignorancia, da falta de disciplina e de educação, capaz de mor-
rer, pela impertinencia.110

Com o ferimento causado por Zélia,  Joaquim foi levado para um tratamento de medicina 

moderna, logo para um tratamento que negava a cultura subalterna. A questão central é que ele tam-

bém operou uma recusa, negando continuar com tal tratamento, mesmo quando seu corpo estava 

fraco: fugindo para feira em busca de comida pesada, se negando à moderna e cientificamente cor-

reta dieta alimentar do hospital.  A questão é que a prisão hospitalar e a prisão física de seu corpo 

debilitado não o impediram de regressar ao lugar de sua cultura, a feira, mostrando assim que os 

laços culturais são tão fortes e reais quanto as grades da prisão que prenderam Zélia ou as dores de 

sua doença.

Zona do meretrício, venda fiada, xingamentos, machismo, insubordinação feminina, valentia, 

briga corporal entre vizinhos, recusa do tratamento médico-hospitalar, comida pesada...  Este é o 

lugar em que a habilidade jornalística de Ottoni, onde a fala de modernização, de moralidade cívica, 

de ideal republicano não causa grande impacto,  não tem vez, onde não se vê a transformação dos 

costumes na construção do cidadão moderno de mímica europeia. Onde a prosa sobre o progresso 

itabunense começa a parar.  Por cultura  subalterna não estou a  falar  necessariamente de cultura 

popular – ainda que por vezes perpasse por isto. Estou designando a cultura que era subordinada e, 

por vezes, rejeitada pelas classes hegemônicas, que causava-lhes repulsa e que mobilizava esforços 

destas mesmas classes para um combate explícito em termos discursivos e mesmo em termos de 

intervenção social. Se em determinadas ocasiões existem elementos desta cultura subalterna que são 

referendados (e até usados) pelas classes hegemônicas, em geral se trata de uma cultura subordinada 

mas que convive com a cidade e os modos de vida de elite.

Voltemos à prosa sobre solidariedade como consciência subalterna. Esta solidariedade vai ser 

definida, nos jornais de época, de duas formas: como cumplicidade marginal, quando se trata de 

uma operação ilícita; e como cidadania quando estava carregada de uma valor cívico. Esta polarida-

de buscava, muitas vezes, tornar ilegítima as outras formas de organização a ação grupal de subal-

ternos quando não estivessem carregadas de valores ligados àqueles três atributos.

Durante muitos momentos da crônica jornalística da década de 1950, foi possível ver grupos 

de homens, como aquele que matou Maria Rosa (mas sem necessariamente cometer homicídio) em 

atividades em Itabuna. As notícias sobre eles sempre focam no caráter criminoso de suas ações. Em 

geral ligados às bebedeiras, saíam às noites a fazer “arruaças”, a dominarem seus territórios e se 

110 APMIJD. Diário de Itabuna, 04.01.1958, p. 01.
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envolverem em brigas, como em maio de 1951, quando o poeta local Minervino Francisco da Sil-

va111 foi atacado na rua Borboleta, segundo o Voz de Itabuna, por um grupo de “desordeiros, chei-

rando a cachaça”, sem motivos explícitos112. Em dezembro daquele mesmo ano, nas imediações do 

Bar Pedrito um bando de homens sem camisas saíam à rua com revolveres e pistolas a atirar para o 

alto113. Naquele ano ainda era denunciada uma malta dos “amigos do alheio” roubando em bando na 

cidade, aproveitando-se do pouco policiamento e da pouca iluminação pública114.  Outros grupos 

preferiam agir através dos golpes, enganando pessoas vendendo objetos falsos, retirando-lhes qual-

quer dinheiro115. Ou mesmo roubando pessoas mais idosas, como foi o caso do velho Duca que teria 

sido espancado por três pessoas antes de ser roubado, em maio de 1954116. Mesmo podiam agir em 

prol de uma melhoria de vida, como foi o caso de três homens que foram acusados de roubar carros 

de uma oficina no Bairro Conceição. Eles afirmaram ao delegado que por várias vezes tomavam o 

carro “emprestado” para aprenderem a dirigir e assim poderem trabalhar como chofer na praça117. 

Houve ainda em 1958 um caso de dois jovens que tomaram duas bicicletas com o português que as 

alugava no Cine Portugal e não devolveram no tempo acordado. No dia seguinte o padre de Ilhéus, 

a pedido do delegado daquela localidade, entregou as bicicletas e mostrou uma carta. Nela estava 

escrito: “Ao sr. Delegado. O caso é simples. Por grande necessidade, eu e um colega meu tomamos 

essas bicicletas emprestadas numa casa de alugueis (...)  em Itabuna.  Pedimos,  encarecidamente 

mandar entrega-las. Muito grato. Não assinamos por questão de conveniencia”. Apesar de o editor 

da nota afirmar parecer arte de estudante, é possível que fosse pessoas sem dinheiro para a condu-

ção até Ilhéus118. Ao que parece, o viver fora das leis parecia prescrever a necessidade de compa-

nheiros, amigos, colegas.

Em todos estes casos, fica claro a ação em conjunto de homens que deviam partilhar costumes 

e que viam no grupo a possibilidade de agir com algum poder. A solidariedade era elemento extre-

mamente necessário numa cidade cuja violência – seja das elites ou das camadas populares – estava 

presente no cotidiano e que muitas vezes, como foi o caso do poeta Minervino, estar sozinho nas 

ruas escuras da cidade se tornava um perigo. Mas se para muitos esta relação de ações em grupo 

tem mais de pacto do que de solidariedade, penso que mesmo este pacto tinha certa consciência do 

local de subordinação em que se encontravam e da necessidade do agrupamento.

Fora das ruas, um outro grupo, de sujeitos ligados pelo sentenciamento que sofreram da socie-

111 Em junho de 1955 participou de um festival de trovadores de Itabuna. APMIJD, Voz de Itabuna, 17.06.1955, p. 01.
112 APMIJD. Voz de Itabuna, 25.05.1951, p. 04. 
113 APMIJD. Voz de Itabuna, 21.12.1951, p. 08.
114 APMIJD. Voz de Itabuna, 16.11.1951, p. 04.
115 APMIJD. Voz de Itabuna, 23.04.1954, p. 01 e  27.05.1955, p. 01.
116 APMIJD. Voz de Itabuna, 21.05.1954, p. 01.
117 APMIJD. Voz de Itabuna, 02.02.1954, p. 01.
118 APMIJD. Diário de Itabuna, 02.01.1958, p. 05.
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dade, precisava ter muito mais união e solidariedade para sobreviver. Trata-se dos prisioneiros da 

cadeia pública do município. Construída ainda à época do Cel. Henrique Alves, a cadeia, localizada 

na Praça Tiradentes encontrava-se em péssimas condições, inacabada, não havendo distinção entre 

os sexos ou qualquer estrutura higiênica básica. Segundo o Voz de Itabuna, os presos eram alimen-

tados em parte por caridade nos primeiros dois anos da década de 1950119. Segundo informações de 

O Intransigente, a cadeia estava lotada em 1952, com 40 presos, sendo que em sua maioria ladrões 

– que para o preconceituoso editor da nota, “eles até gostam de ser presos para 'descansar'”120. Em 

1955, o Juiz de Direito da Comarca de Itabuna, Claudionor Ramos, afirmava, em resposta ao Tribu-

nal de Justiça da Bahia, que ainda não procedeu o julgamento de um preso por furto, Rosalvo dos 

Santos (que estava preso há 14 meses), em “virtude [do] grande número [de] processos [em] anda-

mento[,] havendo quarenta [e] seis presos”121. A situação era tamanha que estes estavam sendo ali-

mentados pelas grades através das crianças que pediam pelo comércio. Em 1954 os presos, em nota 

no Voz de Itabuna, apelavam para que as Bandeirantes continuassem a fazer o trabalho filantrópico 

que tinham com eles, assistindo-os em suas necessidade. Em carta ao jornal eles escrevem: “implo-

ramos para que as caridosas Bandeirantes nos venham trazer o que anteriormente nos proporciona-

vam”122. A situação era péssima e os presos sequer conseguiam ser ou julgados ou libertados por fal-

ta deste julgamento. Por vezes a fuga era a última opção e tiveram certa frequência nesta década.

Fotografia  publicada  em 
APMIJD.  Diário  de  Itabuna, 
30.12.1957, p. 06. 

119 APMIJD. Voz de Itabuna, 04.03.1950, p.01 e 20.04.1951, p. 01.
120 CEDOC/UESC. O Intrqnsigente, 20.02.1952, p. 04.
121 Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB). Arquivo Republicano. Seção judiciária. Documento 218/85/40, tele-
grama anexo à página 5.
122 APMIJD. Voz de Itabuna, 16.11.1954, p. 04.
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Ilustração 5: Presos que tentaram fuga (1957).



Em 24 de julho de 1951 houve uma tentativa exitosa de fuga de sete presos que agiram em 

conjunto. Até onde se sabe, não tinham sido capturados novamente.123 Em dezembro de 1957 houve 

uma tentativa sem êxito. Os presos queriam fugir através do telhado da cadeia. Quando a polícia 

chegou, após denuncia, às quatro horas da manhã, “constatou que todos os presos da cadeia estavam 

como aves, empoleirados no telhado do prédio, procurando meios de descer e alcançar a liberdade”. 

Um soldado de polícia, entretanto, “desfechou vários tiros em redor do prédio, atemorisando os 

fugitivos”, que voltaram às celas124. Queriam aproveitar um buraco no teto e a “falta de segurança 

daquela casa de correção”, conforme afirmou o Diário de Itabuna, que também afirmava que “essa 

é uma ameaça constante”, já que o número de soldados da polícia era insuficiente125. A solidarieda-

de e o trabalho em conjunto era, então, necessários para as tentativas de fuga e mesmo para a convi-

vência. A ilustração 5 da última matéria citada serve também como uma amostragem de que a maio-

ria  presa  (como ainda  é  hoje)  era  constituída  de  negros  (afro-brasileiros),  mostra  também que 

enquanto uns pareciam estar envergonhados diante da câmara (o homem branco de camisa branca à 

direita), outros pareciam afrontar o fotógrafo e até pousar para a foto. 

Mesmo fora de tentativas de fugas, a solidariedade dos presos se mantinha. O caso a seguir 

envolve a luta de um preso para se libertar da cadeia pública de Itabuna por meio legal. Rosalvo dos 

Santos foi preso em 16 de março de 1954 em Itabuna. Passados 14 meses de sua prisão, Rosalvo 

escreveu carta para o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJB), pedindo uma ordem de 

Habeas Corpus em seu nome. Lê-se em sua carta: “[Eu Rosalvo dos Santos] vem mui respeitosa-

mente solicitar de V:Ex: uma ordem de 'Habeas=Corpus' em seu favor basiado nos art; 647 e 648, § 

II do Codego Processo Penal Brasileiro, e ainda, os arto.: 141, e 142, e seus paragrafos de 20, 21, 

22, 23, 24, 25, da Constituição Federal” (não havia artigos 647 e 648 do Código Processual Penal 

Brasileiro, CPPB, da época). Ele ainda afirma que foi ouvido pelo juiz Claudionor Ramos só depois 

de nove meses de prisão e teria sido citado no artigo 155  (roubo) do CPPB. Afirmava: “acontece 

que são decorrido 14 meses de prisão não ouvi testemunhas nem condenação, e acho-me sofrendo 

constrangimentos ilegais por parte do M. M. Juiz de direito desta Comarca”. Ao final, ele assina a 

carta como remetida da “Cadeia Publica de Itabuna”126. Rosalvo, que nesta carta cita artigos e pará-

grafos do CPPB e da constituição federal, foi posto em liberdade antes de outubro de 1955127. 

De maio à outubro, quando ocorreu o aviso de sua soltura, Rosalvo não esteve paciente ou 

parado. Ele se julgava prejudicado pelos “constrangimentos ilegais” de Claudionor Ramos e solici-

123 APMIJD. Voz de Itabuna, 03.08.1951, p.04.
124 APMIJD. Diário de Itabuna, 30.12.1957, p. 06.
125 APMIJD. Diário de Itabuna, 31.12.1957, p. 06.
126 APEB. Arquivo Republicano. Seção judiciária. Documento 218/85/40, p. 02.
127 Ibidem, p. 14.
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tou ajuda, em julho daquele ano, para o jornalista e rábula Cosme de Farias de Salvador. Só que 

desta vez, invés de apenas solicitar auxílio em seu favor, ele resolve clamar por sete companheiros 

seus. Pedia para todos ordem de  Habeas Corpus e descrevia a situação de cada um: Guilherme 

Alves dos Santos era solteiro, tinha 18 anos e foi preso em 24 de junho de 1953 por furto e arrom-

bamento, ou seja era menor de idade à época do crime, e já estava preso há dois anos; Deusdete 

Francisco Caldas tinha mesma idade, tinha sido preso em 3 janeiro de 1954 por furto; João Silva, 

tinha de 35 anos e foi preso por ferimento leve em 14 de dezembro de 1954; Lourival Martins de 

Miranda era menor, tinha 17 anos, e foi preso de 24 de dezembro de 1954 por furto e arrombamen-

to; Aracildes Alves de Oliveira, também 17 anos, preso em 18 de dezembro de 1954 por furto e 

arrombamento (conheceremos mais este jovem no capítulo seguinte);  Lourenço dos Santos, que 

tinha 70 anos e que foi preso em 1954 por desfloramento; e José Batista da Silva que foi preso com 

21 anos de idade, estava há dois anos sem ser julgado e não há citação do crime ou a forma de 

arquivamento ocultou esta informação.128 Em todos os casos o pedido de  Habeas Corpus estava 

ligado ao fato de os presos não serem jugados e permanecerem retidos sem qualquer tramite judi-

cial, como afirma ele antes da citação dos seus companheiros: “Ilmº Senhor Cosme de Farias saude 

junto a todos da família [,] os presos que estão aqui sem providencia são este”, e cita os casos129.

Cosme de Farias então, em 2 de julho de 1955, impetrou pedido de Habeas Corpus junto à 

câmara criminal do TJB, para Rosalvo e seus companheiros, excluindo deste pedido apenas Aracil-

des Alves de Oliveira e Lourenço dos Santos (este último talvez devido ao crime de defloramento), 

e inserindo Saturnino José de Oliveira, preso em 30 de dezembro de 1954 e acusado de crime de 

sedução. Afirmava Cosme de Farias que os presos não tinham sido “devidamente sumariados, quan-

do já deviam, ha tempos, ter sido julgados” e reafirmou o que outrora disse Rosalvo dos Santos 

quanto o constrangimento que os presos sofrem pelo descaso do juiz.130 O TJB, em nome do desem-

bargador Alvaro Clemente de Oliveira solicitou informações sobre os presos mencionados para o 

juiz da comarca de Itabuna, Claudionor Ramos, em sete de julho e em dois de setembro através de 

ofício, e em 26 de outubro através de radiograma. Entretanto o TJB só obteve resposta em uma car-

ta assinada pela comarca de Itabuna como sendo de 6 de outubro, apesar dela só ter chegada no 

Forum Ruy Barbosa, em Salvador, no dia 26 de outubro131. Já aí vemos a morosidade do juiz de Ita-

buna e a sua demora em atender os presos citados. Salvo João Silva, de quem o juiz Claudionor 

Ramos não tinha qualquer informação e sob quem nenhum processo corria, e Lorival Martins de 

Miranda, que foi condenado e estava sendo encaminhado para a penitenciária do estado, todos os 

128 APEB. Arquivo Republicano. Seção judiciária. Documento 218/43/3, p. 02, 03 e 04.
129 Ibidem, p. 03.
130 Ibidem, p. 02.
131 APEB. Arquivo Republicano. Seção judiciária. Documento 218/43/1, p. 03-06.
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outros foram postos em liberdade após a carta de Rosalvo, incluindo o próprio132. 

Rosalvo dos Santos não era de Itabuna. Na carta que enviou ao TJB, ele se declarava como 

residente em Santo Antonio de Jesus e teria sido preso por furto, ou como disse em carta ao Major, 

“eu estou esquadrado no artº  155 – símpres”133.  Talvez foi  por ser morador do Recôncavo que 

conhecesse a fama de defensor dos pobres que o Major Cosme de Farias possuía. O que fica claro é 

que após meses presos e a partir da experiência do cárcere, experiência de subordinação, de priva-

ções, Rosalvo usa de sua habilidade com a escrita não apenas para se libertar, mas para tirar da 

cadeia de Itabuna, seis outros prisioneiros que sofriam com o descaso da justiça (só João continuou 

preso), provando que o fato de não conhecê-los anteriormente, de não morar em Itabuna, em nada 

implicou no exercício de solidariedade – ou seja, aqui foi a situação de subordinação, mais do que a 

relação de identidade espacial, que favoreceu a solidariedade e a consciência subalterna. Parece cla-

ro para Rosalvo que o descaso do juiz Claudionor Ramos não era despropositado. Talvez ele e seus 

companheiros enxergassem que aquele sistema prisional era utilizado para além e aquém dos limi-

tes da lei. O próprio caso de João Silva foi evidente. Ele estava preso naquela cadeia, mas não havia 

qualquer processo contra ele, sendo que a própria autoridade policial do distrito de Ibicaraí, de onde 

veio, não tinha informações a prestar para o juiz sobre o caso134. O fato de haver também dois 

menores e um outro que teria sido preso quando em idade inferior aos 18, também deixava claro a 

arbitrariedade e o ilegalismo do próprio procedimento carcerário. Esta solidariedade na subordina-

ção também via no descaso do juiz um elemento para a união. Se em sua carta ao TJB Rosalvo já 

ressaltava o constrangimento que o juiz estava o fazendo passar sem o julgar, na carta a Cosme de 

Farias ele deixa bem claro qual o tom da crítica e a consciência da exploração que vinha sofrendo: 

“desde Dezembro que estamos sem Juiz (...) até hoje o Juiz só viví a paseá [passear] nem liga a gen-

te preso[,] esta cadeia esta abandonada [, e] eu peço que o snr. fale com os srs desegadores [desem-

bargadores] posse espricar que esite aqui”135. Ele denuncia a ausência do juiz, afirmando que Clau-

dionor Ramos viveria passeando, que a cadeia estaria abandonada, e ainda solicita que o Major 

denuncie isto aos desembargadores do TJB. O próprio processo impetrado por Rosalvo deixa evi-

dente o descaso e o não cumprimento às leis e às formalidades por parte do juiz de Itabuna. Depois 

de várias solicitações do TJB pedindo por ofício e por radiograma informações sobre o processo de 

Rosalvo, e passados três messes sem resposta é assim que o juiz responde à corte de Salvador:

Como os termos do rádio em que, pela terceira vez, essa Vice-Presidência me soli-
citava informações, lembro a V. Excia que pessoalmente tratei do assunto, em visi-
ta que fiz na casa de V. Excia, quando perguntei se o caso já havia sido julgado e se 

132 Ibidem, p. 07.
133 APEB. Arquivo Republicano. Seção judiciária. Documento 218/43/3, p. 04.
134 APEB. Arquivo Republicano. Seção judiciária. Documento 218/43/1, p. 07.
135  APEB. Arquivo Republicano. Seção judiciária. Documento 218/43/3, p. 04.
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meu ofício fôra recebido. Lembro o fato, apenas, como demonstração de interêsse 
com que atendo ás determinações dos superiores hierárquicos, decorrente da esti-
ma, consideração e respeito que lhe dispenso.
Com elevada estima e pessoal consideração,
Claudionor Ramos.
Juiz de Direito. (grifos meus)136

Como se vê, mesmo sendo solicitado administrativamente, o juiz (talvez em um de seus passeios) 

prefereriu tratar os assuntos jurídicos de forma pessoal, em visita à casa do desembargador. E se por 

um lado tentou mostrar seu respeito aos seus “superiores hierárquicos”, também mostrou a relação 

personalista com que trata os interesses de outros sob sua jurisdição. O problema é que esta relação 

poderia ser aparente aos presos, por isto reclamarem do constrangimento.

Ou seja,  é  claro que os  presos  entendiam a  situação  em que estavam passando.  Por  isso 

tinham táticas distintas para agir para sair daquela situação. Tais práticas não eram apenas distintas 

no quesito fugir ou solicitar um habeas corpus. Como fica claro analisando a escrita da carta de 

Rosalvo ao TJB e à Cosme de Farias, ele usa linguagens distintas para cada caso. No primeiro (ilus-

136 APEB. Arquivo Republicano. Seção judiciária. Documento 218/85/40, p. 11.
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Ilustração 6: Carta ao TJB, 27 de maio de 
1955.

Ilustração 7: Carta ao Major , entre 27 de 
maio e 2 de julho de 1955.



tração 6) cita artigos da constituição e do CPPB, usa todos os tons formais e não comete grandes 

dissonâncias gramaticais (talvez a carta tenha sido escrita por outrem), buscando se mostrar como 

cidadão consciente de seus direitos. Já no segundo caso (ilustração 7) ele usa um tom estritamente 

informal, saudando a família do Major, não faz grandes citações jurídicas, enfim, mostra a condição 

de pobre através da escrita. Rosalvo, em resposta à uma carta do Major (provavelmente afirmando 

que estava agindo), faz questão de se mostrar como pessoa humilde, de escrita acanhada, e chega 

até a prometer recompensar Cosme de Farias com um presente: “assim, que Jesus me protejer que 

tenha a minha liberdade, eu vou com minha mãe ai levar um presente para o majôr”137.

Não apenas os aspectos gramaticais se alteraram. Letra, tinta da caneta e formalidade também. 

Muito embora a grafia do nome “Rosalvo” parece ser a mesma em ambos documentos, seria difícil 

crer que foi o mesmo punho que escreveu uma e outra carta. O fato, entretanto não é a autoria do 

documento. Se é que não foi Rosalvo que escreveu a carta ao TJB, a questão é perguntar porque 

também não pediu à outrem que escrevesse a carta ao Major? Vice-versa. O fato é que o tom for-

mal, a grafia regular, a caneta de ponta mais grossa e com cor mais escura, e as citações jurídicas 

estavam na primeira carta e desapareciam na segunda, enviada à um reconhecido defensor de causas 

populares. Ou seja, além da solidariedade com os companheiros, o prisioneiro escrevedor de carta 

sabia também reconhecer os erros judiciais do juiz e ainda, por fim, sabia a melhor forma de se 

representar para conseguir sua liberdade e a de seus companheiros. Esta artimanha, esta astúcia, sig-

nificava ao mesmo tempo a experiência do cárcere e o reconhecimento do outro do poder, ou seja 

da forma de vida e de ação das classes hegemônicas.  Mais do que isso, há uma solidariedade que 

podia ser vista como de classe, uma vez que é perceptível que quatro do sete companheiros de 

Rosalvo foram presos por furto – o que vem a reforçar a ideia, defendida no capítulo seguinte, de 

que este pequeno delito era comum nas ruas de Itabuna –, sendo que em geral este delito era come-

tido por jovens, ademais sem emprego e por vezes muito pobres138 – o próprio Cosme de Farias 

pede que o TJB aceite a carta como verdadeira, mesmo esta não tendo selo “por tratar-se de pessôas 

pobres”139. 

Saindo da prisão, voltando ao espaço público, às ruas de Itabuna, perceberemos que a solidari-

edade se mantém como elemento de agrupamento de subalternos quando estes estão numa luta por 

melhores condições de vida ou mesmo numa luta contra as classes hegemônicas. A recusa dos fei-

rantes ao tabelamento nos primeiros anos da década de 1950, a ação em comum destes no que se 

refere à elevação de preços, a greve de janeiro de 1957, todos estes elementos eram em si um tipo 

137 Ibidem.
138 Ver no quarto capítulo,  Papai Noel e os mendigos em “seu silêncio grita alto”, o item “Agências das ruas (e do 
rio)”.
139 Ibidem, p. 02.
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de solidariedade subalterna140. Assim também foi a recusa dos mendigos em se recolherem à Casa 

dos Mendigos em meados dessa década. Em um e outro caso tal solidariedade em nada tinha haver 

com a noção de cidadania. Mais correto, para os jornais locais e para o poder público, seria enqua-

drá-las em violações coletivas à lei municipal e em ingratidão, respectivamente. Em termos gerais a 

noção de solidariedade cidadã parecia não dever ser extensível à sujeitos representados como anti-

modernos e não civilizados, sobretudo quando o seu lugar era o depositário da barbárie na cidade. 

Está claro que o mesmo subalterno poderia ser o bom eleitor, o trabalhador honesto ou o humilde 

pai de família (para dar as dimensões masculinas apenas), entretanto quando enquadrado no lugar 

do subordinado, ele se tornava o alvo da crítica do padrão político-discursivo do “Ottoni”. 

Em janeiro de 1958, para mencionar um caso, houve um incêndio na casa número 88 na Vila 

Zara, subúrbio de Itabuna. Uma criança de sete anos, conhecida por Nai, filha de Antonio Elviro de 

Oliveira, não conseguiu fugir das chamas e morreu carbonizada. A outra filha de Antonio, Mira, que 

tinha 12 anos, foi quem deu o alerta das chamas, e mesmo tentando salvar sua família, o seu pai e 

sua mãe não conseguiram encontrar sua irmãzinha. Antonio avaliava para o repórter de Diário de 

Itabuna  as  perdas  materiais  em mais  de 500 mil  cruzeiros,  talvez tentando algum auxílio  para 

reconstruir sua vida. Sua casa teve o teto desabado, “as paredes enegrecidas pela fumaça” e ainda 

perdeu roupa e outros objetos pessoais. Não havia dúvida quanto à miséria que acometera àquela 

família, e o caso foi conhecido como “A tragedia do Vila Zara”.141

No dia 27 daquele janeiro o mesmo jornal anuncia que a mãe da pequena Nai, Almerinda 

Maria dos Santos, não teria resistido e faleceu devido aos ferimentos. Apenas Mira e Antonio sobre-

viveu àquela tragédia. Este foi o momento em que o Diário de Itabuna prestou seu agradecimento 

aos concidadãos que auxiliaram naquele duro momento:

Nesta nota, queremos agradecer as pessôas de bons sentimentos, que não se porta-
ram, durante o incêndio, como meros espectadores, mas entraram na casa incendia-
da, procurando salvar o que existia, especialmente em vidas humanas. Foram civis 
residentes na redondeza e policiais que acorreram ao local dentro de 15 minutos, 
numa presteza que vale ser ressaltada.142

Os moradores da Vila Zara, não agindo como espectadores, não sendo passivos diante daquele 

drama, eram congratulados pelo jornal. O que quero afirmar é que a positivação da solidariedade, e 

mesmo o reconhecimento público desta, dependia do caráter cidadão desta. Neste caso, diferente 

dos anteriormente mencionados, há uma dimensão moral, caridosa e ordeira da solidariedade (traba-

lharam junto com os policiais), o que acabou a tornando positiva e reconhecida publicamente. Estou 

aqui menos a criticar e mais a mencionar o fato de que a solidariedade de subalternos tinha (tem) 

140 Ver terceiro capítulo
141 APMIJD. Diário de Itabuna, p. 25.01.1958, p. 01.
142 APMIJD. Diário de Itabuna, p. 27.01.1958, p. 06.
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seus limites para ser reconhecida.

Fotografia publica-
da em AMPIJ. Diá-

rio de Itabuna, 
25.01.1958, p. 01. 

Como a tragédia do Vila Zara, a construção da ponte do Tororó, realizada pela gente simples 

do Bairro Conceição para chegarem mais rápido de seu bairro ao centro, também era uma solidarie-

dade positivada e reconhecida. O próprio vereador do PTB e editor do  Voz de Itabuna, Gidalthi 

Pereira, em seu discurso para a campanha eleitoral de 1954, em pleno Bairro Conceição, se apresen-

tou como um dos jovens que construiu a ponte colocando pedras e pranchões e lutou para reconhe-

cer aquela iniciativa popular como bem público, cimentando e melhorando o acesso à ela143 – esta 

ponte considerada patrimônio do povo do Conceição já tinha recebido auxílio a prefeitura em maio 

de 1950144 e em outubro de 1954 a câmara de vereadores aprovou a lei municipal 190 que “manda a 

Prefeitura introduzir os melhoramentos que se fizerem necessários na ponte do Tororó, que liga a 

cidade de Itabuna ao Bairro Conceição”145. 

Nestes dois casos os jornais – em épocas diferentes – traduzem a solidariedade dos subalter-

nos nos contornos de uma prática cidadã. Mesmo que não mencionem o termo “cidadania”, os adje-

tivos utilizados são muito próximos dos discursos destes mesmos jornais sobre este termo. Esta tra-

dução decorre do fato de ser estes jornais, promotores do Estado-nação, veem na figura do cidadão 

o fim mesmo da evolução do indivíduo-povo. Admitir isto é perceber o movimento pedagógico que 

as classes hegemônicas podiam promover ao transformar esta solidariedade (e esta consciência) 

143 APMIJD. Voz de Itabuna, 24.09.1954, p. 01.
144 CEDOC/UESC. O Intransigente, 09.05.1950, p.04.
145 APMIJD. Voz de Itabuna, p. 01.10.1954, p. 01.
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Ilustração 8: A tragédia do Vila Zara (1958)



subalterna em cidadania. Esta pedagogia operava através de um reconhecimento seletivo de quais 

solidariedades deveriam ser elogiadas e tomadas como boa ação para o público e quais formas de 

solidariedades deveriam ser excluídas por se afastarem dos objetivos civilizatórios destas mesmas 

classes hegemônicas. Isso ficará mais evidente ao analisar a própria cultura afro-brasileira vivida 

pelos setores subalternos de Itabuna.

A cultura subalterna, o negro criminoso e a cultura afro-brasileira

Outro aspecto essencial para entender esta cultura subalterna (subordinada e não necessaria-

mente popular) é sua face afro-brasileira. Os estudos sobre a região cacaueira e, sobretudo, sobre 

Itabuna têm faltado (e muito) com este aspecto. Somos carentes em estudos referentes à experiência 

do cativeiro, tanto quanto estudos que primem pelas relações no pós-abolição – isto, é claro, para 

cumprir uma agenda quase oficial da história social brasileira146. Esta carência, entretanto, não deve 

permanecer como um abismo intransponível para entendermos uma sociedade impulsionada pela 

modernidade para ser capitalista, republicana e democrática, mas que era egressa de um regime 

imperial, tradicional e escravista. Esta sociedade – para utilizar um termo de José de Souza Martins 

– teve uma “adesão cautelosa ao capitalismo”, pois ela era “nascida das ruínas do mundo colonial”, 

o que vem a ser um “traço singular da modernidade entre nós”147. O fato é que um processo de 

modernização não é avassalador, não consegue esconder os vestígios das outras temporalidade que 

subsistem junto ao tempo do moderno. O rural não se desfaz com a prioritarismo do urbano, nem as 

referências aos laços de cativeiro desaparecem com o surgimento do trabalhador livre assalariado148.

O fato de que uma memória de região cacaueira se consagrou na supressão da experiência do 

cativeiro em nada implica na supressão também dos vestígios desta experiência. Creio que era mes-

mo pela presença ainda forte destas experiências e pela negativação do passado escravagista que 

uma memória de negação da escravidão e do passado tradicional das elites regionais foi gestada149. 

Era muito fácil admitir e aceitar a presença de uma “colonia de sergipanos”, como falava Ottoni150, 

entretanto há uma grande elisão nos jornais e nos discursos das elites da presença de negros, sobre-

tudo vindos do recôncavo151. Contudo esta admissão não ficou à cargo apenas dos sujeitos de nossas 

146 Agradeço a sugestão de Soanne Almeida dos Santos para atentar mais para as relações étnicas, sobretudo para a cor 
daqueles subalternos que estudamos.
147 MARTINS, José de Souza. A aparição do demônio na fábrica: origens sociais do Eu dividido no subúrbio operá-
rio. São Paulo: Editora 34, 2008, p. 20.
148 Ibidem, p. 18-22.
149 Para um debate sobre a formação deste mito e sobre a negação do passado tradicional das elites regionais, ver 
RIBEIRO, André Luiz R. Família, poder e mito: O município de São Jorge dos Ilhéus. Ilhéus: Editus, 2001.
150 CEDOC/UESC. O Intransigente, 26.05.1951. p. 02.
151 Walter Fraga Filha afirma que muitas famílias no pós-abolição saíram do Recôncavo Baiano em direção do litoral 
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historias. Também os historiadores regionais produziram esta elisão do negro como se esta fosse 

consentida pela narrativa literária regional. É assim que Antonio Pereira de Sousa também ressalta o 

imigrante sergipano como constituinte do passado formado na obra de Jorge Amado, mas apesar de 

citar casos de negros, não faz qualquer menção à participação destes na ocupação dos solos e na 

vivência e sobrevivência na história da região152. E não deixa de ser importante, neste caso, mostrar 

como certas exclusões são legitimadas pela história.

Aquele padrão político-discursivo adentrou na memória institucional e na própria história, 

silenciando a presença do não ocidental europeu. Mas observemos na Tabela 1 presença da popula-

ção negra e parda a partir da população recenseada em 1950. 

Tabela 1: População de Itabuna em 1950 por cor (pardos, brancos, negros e  

não declarados)153

População %

Pardos 79135 53,36

Brancos 45874 31,05

Negros 22050 14,92

Não declararam 671 0,45

Total 147730 100

Pardos e negros, que eram a maioria, estavam, em geral, fora dos centros de decisão pública e 

não eram reconhecidos publicamente nem como a cor de Itabuna, sequer como sujeitos que mere-

ciam destaque social. Os brancos ainda dominavam o poder público, a formação da opinião pública 

e, também em geral, excluíam e depreciavam as práticas dos negros (e dos pardos).

Em Itabuna a depreciação do ser negro era evidente no próprio discurso dos jornais. Aquela 

maioria de negros e pardos se tornavam maioria nas notícias de crime na cidade – não porque os 

brancos não cometessem crimes, mas porque a citação da cor só parecia ser necessária em se tratan-

do de sujeitos negros e por vezes pardos. Por outro lado, existia uma total supressão da cor da pele 

para as boas ações, os trabalhos meritórios e civilizatórios das elites locais, e mesmo para as ações 

de negros (e pardos) quando estes estavam sendo elogiados na imprensa. Daí minha sugestão de que 

a cor do cidadão parecia ser auto-evidente e era branca. O Voz de Itabuna, por exemplo, tinha quase 

sul em busca de terra para viver. FRAGA FILHO, Walter.  Encruzilhadas da liberdade: Campinas, SP: Editora da 
UNICAMP, 2006.
152 SOUSA, Antonio Pereira. Tempos e temporalidades em Terras do Sem Fim de Jorge Amado. In:  Especiaria – 
Revista da UESC/Universidade Estadual de Santa Cruz. Ano 4, nº 7. Ilhéus: Editus, 2001, p. 103.  
153 Tabela montada a partir do documento APMIJD. Itabuna – coleção de monografias, nº 2. Rio de Janeiro: IBGE, 
Conselho Nacional de Estatística, 1956, p. 04.
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que como regra indicar a cor do criminoso negro. Em junho de 1954, noticiando o assassinato de 

Roque Pereira de Souza por José de Dou, o jornal afirma que o segundo tinha “cor preta” e cometeu 

o crime por motivos fúteis154. Em maio do ano seguinte, noticiando um caso de golpe do “Conto do 

Bilhete” em que José Roque Nascimento e Orlando Gonçalves Anunciação tentavam roubar Nilo 

Matas de Souza, o mesmo jornal afirmou que o primeiro tinha cor preta, era alto e gaúcho, enquanto 

o segundo tinha cor parda e vinha de Salvador155.

Fotografia publicada no APMIJD. Diário de Itabu-
na, 07.12.1957, p. 06.

Fotografia publicada no APMIJD. Diário de Itabu-
na, 06.01.1958, p. 06. 

O Diário de Itabuna já surge em fins de 1957 com a capacidade de expor suas próprias fotos 

em seu jornal, podendo fazer furos de reportagens com imagens. Desse modo o jornal além de mos-

trar a cor de criminosos com a foto, ainda a menciona em seus textos. Este é o caso ocorrido na fei-

ra-livre quando “Antonio Borges de Santana, propagandista de remedios, de côr parda, 21 anos, 

154 APMIJD. Voz de Itabuna, 17.06.1954, p. 17.
155 APMIJD. Voz de Itabuna, 27.05.1955, p. 01.
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Ilustração 10: Golpista José Marques dos 
Santos ou José Marques Lemos (1958).

Ilustração 9:  José Farias Gomes ferido à faca 
em uma briga na feira (1957).



feriu a faca o seu colega de profissão, José Farias Gomes”156. Apesar de escrever na matéria a cor, o 

jornal ainda mostra a imagem do agressor e do negro agredido (ver ilustração 9). Este mesmo pro-

cedimento não ocorreu quando da briga da prostituta Zélia com o bodegueiro. Não se mencionou 

nem cor de um e nem de outra. Em 1958 temos outra caso da importância da imagem do negro cri-

minoso, trata-se de José Marques que tentou dar um golpe em uma senhora da cidade e já tinha sido 

envolvido em roubo de cavalos. Ele tinha documentos provavelmente falsificados, inclusive uma 

carteira de trabalho com “fotografia (...) de pessoa branca”. Ele explicou que “estava branca a foto 

porque fôra tirada à sombra”, e para provar o crime e denunciar o golpista, o  Diário de Itabuna 

publica a foto daquele homem negro (ver ilustração 10).

O que quero sugerir é que esta exposição da cor do criminoso – e esta exclusão da cor do 

cidadão – era ainda um resquício de um momento em que os negros (ou os pobres) eram tomados 

como sinal de possível crime como analisa Maria de Fátima Novaes Pires ao afirmar que a cor do 

negro era o principal elemento da vigilância ao possível criminoso no Alto Sertão da Bahia (Rio de 

Contas e Caetité)157. Ou como Sidney Chalhoub, ao afirma que o negro era tomado como classes 

perigosas no Rio de Janeiro do final do século XIX e início do século XX158. Por outro lado este ele-

mento não deixa de ser o olhar do homem branco destroçando o corpo do homem negro, uma vio-

lência epistemológica, nos termo de Homi Bhabha159. Uma certa prática pedagógica das elites bus-

cava ligar este sujeito negro criminoso hiperreal às denuncias dos vícios morais e por vezes acabava 

por estigmatizar e excluir o negro.160

Na coluna “Governo Municipal” de O Intransigente, há um caso exemplar da relação estreita 

entre o negro e o sujeito perigoso. Afirma o editor da nota que 

Ainda na 4a. feira á tarde vimos um policial, zeloso de suas funções, rondar um 
perigoso ladrão,  preto,  moderno,  e,  na  hora  de fisga-lo,  mesmo apontando um 
revolver para o ladrão, este fez pouco caso da arma e safou-se de suas mãos corren-
do  pela  rodovia.  A  cidade  está  infestada  desses  elementos  perigosos.  (grifos 
meus)161

O reconhecimento visual não apenas “ajudava” o leitor a fazer possíveis identificações, mas causa-

va o efeito de produzir identificações dos negros como “elementos perigosos”. O que mostra que a 

estereotipia era um recurso ainda muito utilizado para forjar esquemas de vigilância social, criando 
156 APMIJD. Diário de Itabuna, 07.12.1957, p. 06.
157 PIRES, Maria de Fátima Novaes. O crime na cor: escravos e forros no alto sertãoda Bahia (1830-1888). São Pau-
lo: Annablume, 2003.
158 CHALHOUB, Sidney. Cidade Febril: cortiços e epidemias na Corte imperial / Sidney Chalhoub. São Paulo: Com-
panhia das Letras, 1996, p. 21-29.
159 BHABHA, Homi K.. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1998, p. 73.
160 Agradeço ao colega de grupo de pesquisa Gendson Hugo por suas considerações a respeito do problema que era o 
sujeito negro criminoso na história de Itabuna. Ele acaba tendo certa razão ao inquirir em quais termos o discurso sobre 
o crime e o negro estavam ligados à uma dominação da própria cidade – e tem completa razão ao nos convocar a refletir  
sobre como a cultura negra e o próprio negro é despossuído nas narrativas históricas regionais.
161 CEDOC/UESC. O Intransigente, 03.03.1951, p. 04.
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uma suspeição generalizada sobre os negros e, por conseguinte, uma exclusão destes.

A necessidade de um reconhecimento visual do homem negro faz parte da pedagogia civiliza-

tória ou da obsessão que a modernidade ocidental tem com a analogia visual e com o estereótipo 

como estratégias de um discurso colonial de fixidez do outro162, o que por si só já torna este debate 

salutar (carecendo de pesquisadores que se dediquem a ele). Seja na forma da locução, no objetivo 

de subordinação, na produção do eu colonizador, tudo indica que as elites itabunenses possuíam um 

discurso colonial. Para Bhabha este discurso “é uma forma de discurso crucial para a ligação de 

uma série de diferenças e discriminações que embasam as práticas discursivas e políticas da hierar-

quização racial e cultural”163. Vamos ver que estas práticas não estavam apenas ligadas à apresenta-

ção da cor do criminoso, mas na recusa e na luta contra as práticas culturais afro-brasileiras.

Candomblés, afoxés, capoeira, bancas de acarajé eram elementos comuns à cidade de Itabuna. 

Se as fotografias dos arquivos públicos dizem o contrário, um simples passar pelas páginas jornalís-

ticas nos provam esta presença. 

Os terreiros de candomblé foram, durante grande parte da década, tratados como assunto de 

polícia. Escrever este capítulo de Itabuna seria também um esforço por iniciar uma arquitetura dos 

terreiros na cidade. No recenseamento de 1950 não aparece a religião candomblé164. Observemos a 

Tabela 2:

Tabela 2: População Itabuna por religião (1950)165

População %

Católica 139596 94,49

Protestante 4075 2,75

Espírita 1015 0,68

Não declararam 370 0,25

Outras religiões 512 0,32

Sem religião 2612 1,46

Total 147730 100

Creio que a categoria “outras religiões” deveria englobar sobretudo aqueles que se declararam 

como filhos de santo. Pelo número de terreiros contados na cidade, seria difícil crer que não houves-

se seguidores desta religião no setor que não declarou religião e no setor católico. Esta minoria 

162 BHABHA, op. cit., p. 83 e 105.
163 Ibidem, p. 107.
164 APMIJD. Itabuna – coleção de monografias, nº 2. op. cit., p. 04.
165 Tabela montada a partir do documento APMIJD. Itabuna – coleção de monografias, nº 2. op. cit., p. 04.
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podia ser ainda maior do que a minoria espírita, entretanto não sendo perseguidos, os centro espíri-

tas tinham inclusive espaço na imprensa local para anunciar reuniões, escrever artigos que citavam 

Allan Kardec e etc166. O Centro Espírita Arapari, por exemplo, publicava no Voz de Itabuna infor-

mes administrativos como, a exemplo, a eleição da Mocidade Espírita Itabunense167. Como vere-

mos, entretanto, o espaço que os jornais tratavam dos terreiros eram as colunas policiais e de quei-

xas  e  reclamações.  O  que  sugere  que  seu  caráter  não  ocidental  (o  espiritismo  tem origem na 

França), o fato de ser uma religião de predominância negra e o comportamento não mimético aos 

padrões modernos, eram os dois elementos que levavam os terreiros à perseguição da imprensa – 

mais do que o som que podia incomodar.

 Em maio de 1951, o jornal que Ottoni era editor,  O Intransigente, denunciou na Rodovia 

Pirangí (atual avenida Itajuípe), no bairro Santo Antonio, “um Candomblé, que alem de bater os 

tambores num identico pandemonio (..) [trazia] o dessassocego aos moradores”. Afirmava a nota 

que “um ultimatum da polícia veio pôr termo ao maldito Candomblé”168. No ano seguinte o mesmo 

jornal noticia a luta de moradores do Banco Raso contra três terreiros existentes ali, e afirma: “esta-

mos certo de que a polícia os fechará”169. Em janeiro de 1954 o  Voz de Itabuna  estampava uma 

matéria em primeira página contra os terreiros. Com título “A propósito de Candomblés” a matéria 

afirmava que pessoas que teriam morrido por causa do curandeirismo (o que chamavam de “charla-

tanismo médico”) e afirmava que “a polícia em especial cabe tomar providencias enérgicas contra o 

estado de coisas”. Não satisfeito com o reclame policial, o jornal interpretava uma onda de notícias 

que teria circulada na cidade para afirmar o crescimento dos filhos de santo nos subúrbios de Itabu-

na: “as reclamações que temos recebido ùltimamente, alusivas a este problema (baticuns incomoda-

tivos, intoxicações, etc), revelam que o candomblèismo em nosso meio, se alastra dia a dia, adqui-

rindo seguidores e extendendo-se pelos nossos subúrbios”170. Contraditoriamente, na página terceira 

desta mesma edição, a Banca de Jornais e Revistas de Itabuna (localizada na praça Arlindo Leoni) 

anunciava vender livros sobre umbanda e candomblé e tinha como título do anuncio “Aos sectários 

da lei de umbanda”171. Outro bairro que também aparecia na crônica policial contra os terreiros foi o 

Cajueiro.  Em dezembro de 1957 o  Diário de Itabuna afirma que moradores  da rua São Pedro 

daquele bairro foram à redação do jornal para queixar-se dos “trabalhos de um pai de santo improvi-

sado, que faz mais barulho do que 'aleija' os pobres coitados que lhe caem nas mãos”. Observemos 

166 Vamos ver que dirigentes espíritas como o comerciante Eliés Haun, fundador do conhecido centro espírita de Itabu-
na, Casa de Guará, escreveu artigos para o Diário de Itabuna incluindo citações de Kardec e mesmo organizou publica-
ções como o Almanaque Estrela em 1957. Ver APMIJD. Diário de Itabuna, 19.12.1957, p. 01 e 28.12.1957, p. 02. 
167 APMIJD. Voz de Itabuna, 18.02.1950, p. 04.
168 CEDOC/UESC. O Intransigente, 19.05.1951, p. 04.
169 CEDOC/UESC. O Intransigente, 09.01.1952, p.04.
170 APMIJD. Voz de Itabuna, 26.01.1954, p. 01.
171 Ibidem, p. 03.
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como o jornal caracterizou as atividades daquele terreiro e como o depreciava:

Na noite de 12 do corrente, lá para às 24 horas, a função estava movimentada e na 
madrugada que despontava ainda os 'trabalhos' continuavam. Um escandalo, gemi-
dos terríveis,  choros, gagalhadas, acordaram a visinhança. Eram os 'irmãos'  que 
estavam 'saindo.' e a visinhança que pague o páto... Assim, não, sr. macumbeiro. 
Faça seu serviço em local mais distante, sem visinhança, que ninguem quer perder 
o sono por causa dessa descaração. Quem trabalha durante o dia quer descansar à 
noite. Ou isso ou a polícia com essa nova fabrica de loucos.172

Chamar a atividade de “descaração” e o terreiro de “nova fabrica de loucos” parecia não afrontar 

todos aqueles pressupostos da cidadania, civilização, modernidade, republicanismo e democracia 

daquele padrão político-discursivo – ainda que no rastro da crítica pode ser percebido relações cul-

turais de terreiros, como o toque às 24hs. Pelo contrário, o modo como o texto é construído, buscan-

do mostrar o terreiro como um inconveniente para o lugar público urbano, parece reforçar que a 

preocupação do jornal era republicana e primava pela defesa da cidadania (dos habitantes e não dos 

filhos de santo). Por fim, há ainda uma reportagem que foi realizada num terreiro da Mangabinha 

em dezembro de 1957, cuja mãe de santo seria Maria Augusta, na época de festejos à Santa Bárba-

ra173. 

Além dos bairros Banco Raso, Santo Antonio, Cajueiro e Mangabinha, o Bairro Conceição 

era citado como um dos principais bairro com atividades de terreiros. Em janeiro de 1955 o Voz de 

Itabuna afirma que “pêssoas residentes no Bairro Conceição, à rua São José, nesta cidade, estive-

ram nesta redação, ôntem, solicitando-nos uma apê-lo as autoridades policiais do município, no sen-

tido de ser proibido o funcionamento de um candomblé perniciosos, ali instalado” e ainda afirma 

que “quase sempre há naquele antro pancadarias, além de batugue infernal”174. Como temos visto (e 

continuaremos vendo) os termos “infernal” ou outros termos que liguem à noção de inferno, como 

“pandemônio”, foram recorrentes nas artes de depreciar esta religião. No Conceição ainda havia um 

terreiro na rua Marimbeta, em julho de 1955, possivelmente de responsabilidade de um senhor de 

nome Sinfrânio. O próprio editor de  Voz de Itabuna afirma que “nós deste jornal, quando temos 

necessidade de trabalhar à noite, ouvimos sempre os batuques produzidos pelo referido candomblé, 

os quais, se chegam a perturbar a nossa tranquilidade, quanto mais às famílias ali residentes”175. 

Esta rua já era conhecida pelos trabalhos dos filhos de santo. Naquele mesmo mês houve uma acu-

sação de que o sr. Antonio Francisco morreu por conta de uma “garrafada” que uma curandeira resi-

dente àquela rua lhe deu176. 

Estes terreiros estavam presentes não apenas na cidade de Itabuna, mas em seus distritos e, 

172 APMIJD. Diário de Itabuna, 14.12.1957, p. 06.
173 APMIJD. Diário de Itabuna, 03.12.1957, p. 05.
174 APMIJD. Voz de Itabuna, 28.01.1955, p. 01.
175 APMIJD. Voz de Itabuna, 12.07.1955, p. 01.
176 APMIJD. Voz de Itabuna, 01.07.1955, p. 01. 
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presumivelmente, em toda região. Em fevereiro de 1951 Manuel Domingos foi expulso do distrito 

de Ferradas a golpes de facão por Valdo e Altino, quando tentou retornar foi a vez do pai destes, 

segundo O Intransigente “famoso pelas suas macumbas e arruaças”, ameaçá-lo a se retirar daquela 

localidade177. Quase exatamente três anos depois, em 1954, o Voz de Itabuna afirma que em Ferra-

das “o candomblé funciona perto da casa do sub-delegado – o pai-de-santo é o escrivão...” (título da 

matéria). E afirma que “nas noites de 'trabalho', ninguém pode dormir, dado o barulho infernal dos 

tambores e o vozeiro dos terreiristas, que cantam músicas africanas até o dia amanhecer” e aqui 

também há um pedido de ação das autoridades para coibir esta relação tão estreita entre candomblé 

e Estado178. Em Ibicaraí havia a mãe de santo Tiana que realizava festejos e procissões em louvor a 

São Jorge e a Iemanjá na cidade de Ilhéus179. Em outro distrito, Jussari, também é possível localizar 

outro terreiro. Desta vez temos o único testemunho (até o momento) sobre a reação ao preconceito e 

discriminação aos terreiros. O caso ocorreu em março de 1956 “numa casa onde ia se realizar um 

candomblé”. Antonio Inacio Canela, “embiragado, de faca em punho, (...) entrou a insultar os cir-

cunstantes”. As pessoas ainda tentaram retirar-lhe a faca até que José das Botas (José dos Santos) 

“deu uma violenta paulada na cabeça de Antonio” o que lhe promoveu um grave ferimento e o fez 

falecer dias depois. João das Botas foi então indiciado pelo 1º promotor da comarca de Itabuna, e o 

juiz Claudionor Ramos aceitou a denuncia180. Ainda não temos acesso ao processo crime (apenas a 

citação publicada no Jornal Oficial) de modo a não saber o desfecho deste caso. Mas o fato é que 

talvez apenas nos processos crimes (ou através de fontes orais) seria possível começar a escutar a 

reação dos filhos de santo ao preconceito e à discriminação que eram comuns.

Outro  aspecto das  críticas  aos  terreiros  era  o  crime de “curandeirismo”.  Neste  sentido,  é 

conhecido de quem observa as queixas contra candomblés em Itabuna durante a década de 1950, 

que muitos sujeitos buscavam sua cura física (e espiritual) fora dos centros da ciência médica ofi-

cial. O tratamento com pais ou mães de santo e outras pessoas ligadas aos terreiros era algo comum, 

de modo que muitos não viam nos médicos os únicos depositários de confiança para a sua saúde, 

em outras palavras, a medicina não tinha o monopólio da cura. Temos alguns exemplos neste senti-

do. O de Inez Soares, moradora do Bairro Conceição, que em março de 1951 chamou a “bahiana” 

Matilde de tal de Ilhéus, “curandeira afamada”, para lhe ajudar após dores parecidas com uma con-

gestão181. Ou como o de Antonio Santos que, em julho de 1955, buscou curandeira da rua Marimbe-

ta no mesmo bairro, para curar-lhe de dores no estomago182. Em ambos os casos os jornais afirma-

177 CEDOC/UESC. O Intransigente, 28.02.1951, p. 01.
178 APMIJD. Voz de Itabuna, 05.02.1954, p. 01.
179 APMIJD. Diário de Itabuna, 10.12.1957, p. 06.
180 APMIJD. Jornal Oficial do Município de Itabuna (JOMI), 04.05.1957, p. 10.
181 CEDOC/UESC. O Intransigente, 24.03.1951, p. 01.
182 APMIJD. Voz de Itabuna, 01.07.1955, p. 01. 
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ram que os pacientes morreram no dia seguinte. Mas o certo é que só houve a publicação de tais 

fatos devido às mortes, sendo que o provável é que muitas outras curas exitosas jamais foram noti-

ciadas. É preciso também afirmar que tantas queixas envolvendo o curandeirismo não serviam ape-

nas para ocupar páginas de jornais. Pais de santo foram presos por conta destas ações. Foi o caso de 

Domingos de Oliveira Melo, indiciado como “curandeiro e candomblezeiro residente em Ribeirão 

das  Iscas,  Ibicaraí”  por ter  sido “reponsável  pela  morte  violenta  de Francisco Cassiano Pinto”. 

Segundo o processo de pedido de Habeas Corpus de Domingos, Francisco teria sido “recolhido á 

casa do acusado e aí submetido a tratamento para cura de doença mental, por meio de sevicies, 'gar-

rafadas', prescrião de substancias de seu receituario de curandeiro e rezador”. Com a morte de Fran-

cisco no dia 10 de agosto de 1952, o 2º promotor da comarca denunciou o rezador nos artigos 284 e 

285 do código penal183. Para o juiz Claudionor Ramos muitos outros crimes desta natureza ficavam 

desconhecidos das autoridades, entretanto neste caso um irmão da vítima requisitou providencias da 

polícia. O levantamento do cadáver apresentou fortes traumatismos torácicos como responsável pela 

morte184. Domingos foi posto em liberdade em 1955 porque o TJB aceitou a reclamação dos seus 

advogados (Ruy Pimentel Neves, de Itabuna, e Raul Chaves e José Esmeraldo Dantas, de Salvador) 

que afirmavam que o julgamento foi ilegal por não ter sido o réu citado antes do julgamento, porque 

lhe foi negado o direito de pagar a fiança e porque houve procedimento administrativo ilegal, por 

exemplo, quando o escrivão do fórum de Itabuna (provavelmente Abrahão Midlej185) deixou a pasta 

processual  sair  por  mais  de  dois  anos  daquela  instituição.186 O  fato  é  que  mais  uma  vez  os 

“passeios” e os descuidos do juiz Claudionor Ramos deixava pessoas ilegalmente presas, isto sem 

mencionar o fato de ter modificado os tramites legais fazendo com que o pai de santo não pudesse 

responder pelo crime em liberdade.

Casos acima mencionados devem comprovar que a imprensa e o poder público de Itabuna 

tanto depreciavam como reprimiam a cultura afro-brasileira e os negros em Itabuna na década de 

1950. Entretanto deve-se aqui ressaltar que neste caso não eram as elites tradicionalistas, rurais e 

aristocráticas quem eram racistas e preconceituosas. Foram os modernos e os modernizadores que 

empregaram seu maquinário (seja a imprensa, seja o Estado) para segregar e oprimir. Os pregadores 

do civismo, do Estado liberal (com moderação), da democracia, do republicanismo é que foram os 

produtores deste regime de exclusão. Conforme ressalta Bhabha, precisamos ver “o 'racismo' não 

183 Trata-se do crime de curandeirismo (art. 284) cuja pena era de seis meses a dois anos por prescrever, ministrar ou 
aplicar, habitualmente, qualquer substancia, usar gestos, palavras ou qualquer outro meio e fazer diagnósticos. O art. 
285 se refere ao processo. Decreto Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Acessado em 04 de agosto de 
2009, ver www6.senado.gov.br/legislacao/listatextointegral.action?id+75524.
184 APEB. Arquivo Republicano. Seção judiciária. Documento 218/85/27, p. 07.
185 Foi designado para o cargo de Escrivão do Juri e Execuções Criminais em fevereiro de 1951. Ver CEDOC/UESC. 
O Intransigente, 10.02.1951, p. 01.
186 APEB. Arquivo Republicano. Seção judiciária. Documento 218/85/27, p. 14-17.
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apenas como um remanescente de concepções arcaicas da aristocracia, mas também como parte das 

tradições históricas do humanismo cívico e  liberal  que criam matrizes ideológicas de aspiração 

nacional, em conjunto com seus conceitos de 'um povo' e sua comunidade imaginada”187. 

A partir de 1957 vamos ter as primeiras matérias (encontradas até este momento da pesquisa) 

onde os terreiros foram tomados como elementos pitorescos ou folclóricos, onde a atenção foi vol-

tada às festas e menos aos reclames policiais. A primeira menção à festa de Santa Bárbara do terrei-

ro de Maria Augusta no alto da Mangabinha, em dezembro de 1957, afirma que o lugar estava 

“repleto de pessoas daquela zona, e muitos rapazes de nossa sociedade”. A presença desses rapazes 

parece supor que havendo uma crítica sistêmica aos terreiros, muitas pessoas das classes hegemôni-

cas também os frequentavam. O editor afirma que “precisamente às 21,30 foi dado inicio ao popular 

batuque;  logo  em  seguida  fez-se  uma  roda,  e,  lá  dentro  a  festejadora  iniciou  seu  excitante 

'rebolado'”. O jornal ainda fala das comidas servidas naquela festa e que no dia seguinte haveria a 

“Festa do Acarajé”188. Esta primeira menção foi feita em meio à uma matéria sobre as festas em Ita-

buna. A matéria específica sobre a festa mostra o certo constrangimento e a necessidade do jornal 

em se explicar por estar fazendo aquele tipo de matéria. Os dois primeiros parágrafos deixam claro 

tanto a posição do jornal sobre o candomblé e a sua nova perspectiva de olhá-lo como folclore:

Por convicção e por princípio condenamos os candomblés, não pelas suas dansas 
típicas e tradicionais, senão quando elas incomodam os nossos semelhantes, princi-
palmente para iludir a boa fé dos incautos, como instrumentos de feitiçaria tão a 
gosto das pessoas ignorantes e insensatas.
Entretanto,  abolidas  essas  inconveniências,  limitados  apenas  ao  terreno  das 
diversões  entre  os  seus  adeptos,  é  interessante  numa  vista  d'olhos  no  interesse 
meramente folclorico.189

Nesta oportunidade os jornalistas fizeram uma representação de sua visita e ressaltaram os aspectos 

“folclóricos” (eu diria culturais)190. Mais do que isso, pela primeira vez expuseram uma foto realiza-

da em um terreiro e até recolheram uma cantiga (ver Ilustração 11)191. Mais uma vez o jornal fez 

questão de afirmar que, no almoço após a missa de Santa Bárbara, “'muita gente boa' vai lá [no ter-

reiro] fazer a sua 'boquinha'”. O jornal também lembrou do poeta, artista plástico, e proeminente 

intelectual local, Plinio de Almeida192, e prometiam levá-lo ao terreiro à próxima vez para uma apre-

187 BHBHA, op. cit., p. 345.
188 APMIJD. Diário de Itabuna, 03.12.1957, p. 05.
189 Ibidem, p. 06.
190 O folclore veio a ser, por muito tempo, uma espécie de sacralização da “beleza do morto” ou luta pela obstrução da 
cultura como componente vivo que pode lutar e negar aqueles que a interpretam. Ver capítulo “A beleza do morto” em 
CERTEAU, Michel de. A cultura no plural. Campinas, SP: Papirus, 1995.
191 Na matéria se lê a música: “Mariquinha morreu ontem/ ontem mesmo se enterrou/ na cova de Mariquinha/ nasceu 
um pé de 'fulô'/ não vou, não vou, não vou...”.
192 Foi secretário do gabinete do prefeito Francisco Ferreira em 1955, escrevia crônicas para o jornal Voz de Itabuna, 
membro do Rotary Clube, artista plástico que organizava exposições de suas telas em Itabuna em 1957, poeta que parti-
cipou de concurso de poeta organizador pela Frente Itabunense de Ação Renovadora naquele mesmo ano, foi também 
professor municipal e secretário da câmara municipal local e participou de uma comissão de intelectuais locais que em 
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ciação com olhos de um “folclorista”.

Naquele mesmo mês o Diário de Itabuna voltava a escrever uma nota sobre este tipo de feste-

jos. Desta vez falava da procissão em louvor a São Jorge e a Iemanjá na cidade de Ilhéus organizada 

pela filha de santo Tiana de Ibicaraí. Segundo o jornal, neste festejo, acompanhantes e a “orquestra” 

vestiam “trajes tipicos”. Aqui é a primeira vez que há um elogio substancial à atividade desta religi-

ão. Segundo o editor da nota, a praia do Malhado era “maravilhoso cenário” e “este acontecimento 

tipico, (...) bem demonstra as crendices que povoam o espirito irrequieto e esperançoso do nosso 

povo, que tudo faz um baluarte de fé”193. Em Ilhéus estes festejos eram mais comuns, ao ponto do 

prefeito Herval Soledade, em 1958, pedir ao Babalaô Pai Pedro para que seu afoxé Filho da África 

saísse no carnaval da cidade. Pai Pedro ainda informou ao jornal de Ottoni que os “ensaios do seu 

afoché começarão no proximo domingo, a tarde, no terreiro do Alto do Basilio”194 (ver Ilustração 

12). Neste ano o prefeito de Salvador, Helio Machado, “prometeu auxiliar os cordões, batucadas, 

afochés e blocos carnavalescos de Ilhéus”, o que foi considerado uma “propaganda eleitoral” para 

sua tentativa de sucessão do pleito eleitoral para governador195. Como se vê, em meio à repressão e 

hostilidade, haviam clarões de relação com o Estado e de contribuição dos terreiros na sociabilidade 

das cidades.

Fotografia  publicada  no 
APMIJD.  Diário de Ita-
buna, 03.12.1957, p. 06.

Em Itabuna não era diferente. Os cordões e afoxés também saiam aos carnavais. Vamos ver 

1960 recepcionou a revista Leitura  do Rio de Janeiro.
193 APMIJD. Diário de Itabuna, 10.12.1957, p. 06.
194 APMIJD. Diário de Itabuna, 15.01.1958, p. 06.
195 Ibidem.
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que no carnaval de 1950 saiu do Bairro Conceição o cordão Flor do Lírio em Folia, sob responsabi-

lidade de Manoel Camilo. Da Mangabinha saía o cordão Os tupinambá em Folia196. No carnaval de 

1951 ensaiavam os cordões e blocos A Voz é Uma, União da Mocidade, Luz do Oriente, (novamen-

te o) Flor do Lirio em Folia, Os Boiadeiros, Os Malandrinhos e A Voz do Progresso197. No micareta 

de 1954 saíram a Escola de Samba Flamengo, os Corsários em Folia, o afoxé Mucumbas e um cor-

dão vindo de Buerarema198. E assim continuou a década cheia de blocos, cordões de caboclos e afo-

xés. E eles continuavam a marcar as diferenciações culturais na cidade, como a ajudar na demarca-

ção do Bairro Conceição, dividido entre Abissínia e Conceição – moradores afirmavam que era da 

Abissínia que partiam os blocos, onde tinham terreiros e etc199. 

Fotografia  publicada  no 
APMIJD.  Diário de Ita-
buna, 28.02.1958, p. 03. 

Mesmo sendo tomado como aspectos pitorescos e folclóricos, existiam limites para suas ativi-

dades. Neste período os cordões, afoxés e blocos precisavam de autorização do delegado para pode-

rem sair. O carnaval era dançado e cantado, mas tinha restrições policiais (ainda que em parte fosse 

mais discurso e vontade do que prática): só eram permitidas máscaras até as 19h, era feita revista de 

armas,  os bares e bodegas deviam fechas às 20h e eram proibidas as críticas ao clero,  família, 

magistratura, símbolos nacionais e às autoridades federais, estaduais e municipais. O aviso do Dele-

gado de Polícia Eudes de Fontes Briglia afirmava no ano de 1950: “as desordens serão violentamen-

196 APMIJD. Voz de Itabuna, 11.02.1950, p. 04.
197 CEDOC/UESC. O Intransigente, 20.02.1951, p. 04.
198 APMIJD. Voz de Itabuna, 30.04.1954, p. 01.
199 SOUSA, op. cit., 75 e 90.
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te reprimidas”200. Dada as proibições é possível que tais críticas aos poderes instituídos e aos símbo-

los desta sociedade não fossem incomuns.

Estas experiências em meio à cultura afro-brasileira eram tanto públicas como permeavam a 

vida privada de muitos subalternos. Em janeiro de 1954 foi noticiado uma “cena de sangue no Bair-

ro Conceição” (título da matéria). Tratava-se de uma tentativa de homicídio que ocorreu na casa da 

lavadeira Preta por José. A briga teria ocorrido porque Preta teria marcado um encontro com José, 

mas não compareceu, deixando-o esperando. Segundo o  Voz de Itabuna, a tentativa de homicídio 

ocorreu em um domingo à noite em uma “pequena festa,  espécie de ensaio de batucada” onde 

“compareceram muitas pessoas, para distraírem”201. José não conseguiu matar a lavadeira, mas o 

caso demostra como podia ser comum a vivência da cultura afro-brasileira no interior das casas de 

negros em Itabuna. Fora da casa e dos terreiros, os espaços públicos eram tomados, em certas épo-

cas dos anos, para estas atividades, como é o caso dos fins de anos no Bairro Conceição, conforme 

afirmou em depoimento um ex-morador conhecido como Pé de Urso (Antônio Carlos Souza Ribei-

ro). Segundo ele lá havia “festas de largo, tinha parque, armava assim ali ao lado da Igreja, tinha 

aquelas barracas de jogos,  tinha roda de capoeira, tinha parque... circo. Assim. Fim de ano, em 

dezembro” (grifos meus)202. Como se depreende das várias matérias já citadas, o Bairro Conceição 

era um dos lugares com maior presença de práticas culturais afro-brasileiras. 

Muito embora possa parecer exagero, estas práticas encantavam certos agentes hegemônicos e 

faziam com que estes olhassem com melhores olhos para o bairro. Foi o caso do cronista Carlos 

Romeu Silva (filho de Ottoni Silva), que estava acostumado a comer o acarajé da banca de Zefa, 

localizada naquele bairro. Quando esta partiu para Buerarema por força de questões familiares, dei-

xou uma outra baiana “não menos habilidosa”. Mas Carlos continuava com saudade da antiga baia-

na e ao encontrá-la anos mais tarde percebeu que “a 'baiana' estava mais magra. Sua cintura dimi-

nuira  bastante  as  cadeiras,  cheias  pelas  anáguas  da  roupa  característica,  emagreceram” (Carlos 

escrevia crônicas com apelo erótico ou sensual no Diário de Itabuna203). Quando ela o viu teria dito: 

“Como vai ioiô? Vosmecê por aqui?”. E ele respondido: “Vosmecê por aqui,  pergunto eu Zefa. 

Onde andava a preta dos meus sonhos?”. Depois o cronista elogia o corpo da falecida filha da baia-

na e entra numa defesa do Bairro Conceição, reivindicando obras da prefeitura para não deixar 

aquele bairro abandonado, ou como diz: “Vamos realizar isto para embelezar o bairro da minha ami-

ga Zefa, a que melhor faz acarajés em Itabuna”204. Diga-se de passagem, as baianas de acarajé talvez 

200 APMIJD.  Voz de Itabuna, 18.02.1950, p. 04. Ver também para outros anos  Voz de Itabuna, 27.01.1951, p. 04 e 
12.02.1954, p. 01.
201 APMIJD. Voz de Itabuna, 26.01.1954, p. 01.
202 CEDOC/UESC. Depoimento oral de Antônio Carlos Souza Ribeiro realizado em 1997 por Graziela Nick Dias.
203 Ver a crônica  “Brincos” em APMIJD. Diário de Itabuna, 24.12.1957, p. 08.
204 APMIJD. Diário de Itabuna, 27.01.1958, p. 03.
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fossem os únicos símbolos desta cultura afro-brasileira que eram defendidas nos jornais. Em 1954 a 

prefeitura tentou expulsar baianas do centro da cidade, ocasião em que o Voz de Itabuna publicou a 

matéria “Salvemos as baianas” defendendo estas pois seriam tradição que deveriam ser respeita-

das205.

Fora a religião dos filhos de santo, outros aspectos desta cultura negra também eram silencia-

dos, como se depreende da leitura do trabalho de Gissele Moura. Ali fica claro e evidente a elisão 

do termo “capoeira” dos jornais locais e mesmo sua exclusão enquanto aspecto cultural vivenciado 

por muitos itabunenses206. Este aspecto parece apenas se alterar na década de 1960. Sobre a capoeira 

me limito a mencionar a presença na rua e ausência no discurso sobre a cidade, uma vez que grassa 

minha ignorância sobre as fontes orais e literárias que testemunham a experiência dos capoeiras em 

Itabuna. O samba e outras músicas populares parecem, como a capoeira, também estar quase ausen-

te do discurso jornalístico, mas presente nas ruas. Tais músicas foram objeto de depreciação de seto-

res das classes hegemônicas locais. A natureza sonora dificulta (e muito) a pesquisa e compreensão 

deste fenômeno, não podendo precisar as músicas, compositores e interpretes que eram escutados.207 

O que quis mostrar neste capítulo é que existia uma forma em comum das classes hegemôni-

cas falarem e se posicionarem a respeito da cidade e da política. Esta forma buscava representar a 

cidade como progressista, civilizada e moderna. Era auto-justificada. Não precisava de coerência 

externa, pois como vimos existia uma distância muito grande entre o padrão político discursivo do 

“Ottoni” e as formas que a subalternidade tomava, fosse em sua solidariedade marginal, fosse em 

sua face de cultura afro-brasileira. Nem a concepção de civilidade como mimese do cidadão euro-

peu poderia ser aplicada àqueles bandos de homens que saíam às ruas fraternos, mas causando pâni-

co, medo, por suas práticas marginais e mesmo violentas. Tal mimese e apelo à modernidade pare-

ciam também falhar em se observando o grande número de filhos de sando ta cidade, bem como 

suas práticas distintas daqueles percursos ideológicos das elites. Chamo ainda atenção para o fato de 

que aquele padrão discursivo mesmo se posicionando como democrático (poder do povo?), parecia 

não respeitar as práticas culturais dos negros. Este padrão correspondia à produção de uma socieda-

de (cidade) imaginada e à luta para que a sociedade real nesta se convertesse. Mas no meio deste 

processo existia o que estou chamando de relações de subordinação, que não apenas subalterniza os 

de baixo, mas que também impõe aos de cima uma relação dialógica com estes.

205 APMIJD. Voz de Itabuna, 07.12.1954, p. 02.
206 MOURA, op. cit., passim.
207 Um crítico do Diário de Itabuna, AL reclamando de um serviço de alto-falantes da cidade, o  Voz da Liberdade,  
afirmava que este funcionava “desde às 7 horas do dia até 10 horas da noite deixando-nos com os nervos abalados de 
ouvir tantos sambas”. APMIJD. Diário de Itabuna, 28.12.1957, p. 06. Em outra crítica afirmava que “sambas, marchas, 
boléros, frevos, ganham as ruas numa barulheira infernal, descontrolando aqueles que precisam de paz, e, principalmen-
te silencio, mesmo relativo, para produzir algo de positivo, em benefício do seu semelhante”. APMIJD. Diário de Ita-
buna, 15.02.1958, p. 06.
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Para continuar com esta história sobre a subordinação em Itabuna, passemos agora para uma 

leitura da pobreza e da falta de oportunidades para uma vida de trabalhador formal na cidade. Então 

veremos que muitas das relações de insubordinação (como a vida de ladrão) surgem de condições 

sociais impostas aos subalternos.
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Capítulo II – A cidade dos ladrões

Desde criança conhecemos a história de Ali Babá e os 40 ladrões. As histórias infantis falam 

de um jovem que abre uma caverna, verdadeiro covil de 40 ladrões, ao falar as palavras  abra-te  

césamo. Dentro daquele covil estavam os objetos roubados pelos ladrões, que ali escondiam o fruto 

do seu esforço diário. As imagens dos livros infantis nos mostram muito ouro, muitas riquezas des-

cobertas por aquele jovem que teria dito abra-te césamo. Histórias como esta faz povoar no imagi-

nário de muitas crianças – que um dia crescem e se tornam adultas – a imagem de que os ladrões 

são pessoas que se enriquecem com aquilo que roubam dos outros. Ou mesmo inscreve em nossos 

preconceitos que se tratam de pessoas que escolheram viver de prejudicar os outros (subtraindo-lhes 

o que possuem). Existem verdades em uma fábula como a de Ali Babá. Talvez ela, como ficção, nos 

sirva como instrumento alegórico para repensar, a parti da relação com histórias reais, o imaginário 

que possamos ter sobre o que é ser um ladrão.208

Veremos ao longo desta pesquisa que os mendigos e os feirantes foram acusados de explora-

ção alheia e sentenciados por um discurso apologético ao trabalho. Assim também ocorreu com os 

ladrões209. Mas o que veremos é que existem certos sentenciamentos sociais nas vidas de subaltenos 

que os marcam de forma indelével, de modo que as alternativas encontradas nem sempre são as do 

trabalho. Vamos ver que muitos buscaram o trabalho para sair de sua condição profunda de pobreza, 

contudo a própria subordinação lhes empurrou ao crime. Outros, como veremos, até foram senten-

ciados em suas vidas, contudo tinham no roubo um estilo de vida. Este sem dúvida foi o caso do 

ladrão profissional Vida Gozada (Boaventura Pereira da Silva) que utilizava dos roubos para reali-

zar desejos materiais quase impossíveis para pessoas pobres. Mas este exemplo não nos pode enga-

nar. O roubo como prática social é um complexo entre precariedade material de quem a pratica, des-

credibilidade na instituição propriedade privada, aventura e os desejos de realização material impos-

208 A história infantil é totalmente distinta da contada em As mil e uma noites. Nesta Ali Babá não é um jovem, mas um 
homem pobre, casado, que tinha um irmão que por sorte casou com uma mulher rica e deste casamento ganhou um 
comércio. O nome de seu irmão era Cassim Babá, era ganancioso e possuía uma escrava chamada Morjana. Esta escra-
va é praticamente a “heroína” da história e em algumas versões do conto a história se chama Ali Babá e os quarenta  
ladrões mortos por uma escrava. Para uma edição mais completa deste conto, ver GALLAND, Atonine. As mil e uma 
noites. Tradução Alberto Diniz; apresentação de Malba Tahan. Rio de Janeiro: Ediouro, 2002; para uma edição mais 
simplificada, ainda que interessante, ver ACHCAR, Francisco (coord). As mil e uma noites. Ed. virtual.
209 Estou ciente de que ao reportar à estes sujeitos como ladrões, estou endossando um sentenciamento arbitrário e his-
tórico que tem culminado na segregação, exclusão e sujeição destes indivíduos. Ainda assim utilizarei o termo ladrão 
para designar estes indivíduos que de alguma forma viveram do expediente de roubo, o que por vezes foi tomado como 
profissão.
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sibilitados pela exploração de classes e influenciados pela propaganda de consumo capitalista.

Antes, o roubo à residências e lojas eram mais comuns do que o assalto à mão armada, que 

nos levam celulares e carteiras nos dias de hoje. De modo que aqueles ladrões se valiam mais de 

uma habilidade de invasão à propriedade alheia do que de atuação no meio público, nas ruas, com 

armas. Mas como era prática do roubo? O que a favorecia ou estimulava? Quem eram estes ladrões?

Neste capítulo analisarei alguns dados estatísticos sobre Itabuna para compreender a situação 

de pobreza e as dificuldades de manutenção de uma vida formal como trabalhador. Estas informa-

ções devem construir um quadro geral sobre o que entendo ter sido um estimulo social para a mar-

ginalização  e  criminalização  de  alguns  subalternos,  em geral  homens  jovens,  que  se  tornaram 

conhecidos como ladrões.

O início da década de 1950 foi um ambiente com grandes dificuldades econômicas. Seca, 

inflação, luta dos feirantes contra o governo municipal, tudo isso gerou um aumento nos preços dos 

alimentos e, consequentemente, uma dificuldade na vida das pessoas pobres210. Enquanto tudo isto 

acontecia, a cidade crescia, como se pode observar na Tabela 3. Mais e mais trabalhadores chega-

vam à região produtora de cacau em busca de trabalho. 

Tabela 3: Crescimento populacional do município e cidade de Itabu-

na (1940-1950)211

Município Cidade

1940 93924 20265

1950 147730 25351

Crescimento (%) 57,28 25,09

O município em dez anos aumentou sua população em mais de 53 mil habitantes, crescendo 

57%. Só para efeito de comparação, o Estado da Bahia contava 3.918.112 pessoas em 1940, passan-

do em 1950 para 4.834.575 pessoas, ou seja, um crescimento de 23,39%, menos da metade do cres-

cimento de Itabuna212. Destes dados devemos entender que o crescimento ocorrido na década de 

1940 em Itabuna era significativo em relação ao Estado, mas ainda se assentava na ocupação do 

210 Sobre a luta dos feirantes contra o governo municipal ver terceiro capítulo.
211 Tabela formada a partir dos dados obtidos das seguintes fontes: Conselho Nacional de Estatística/ Serviço Nacional 
de Recenseamento. Anuário Estatístico do Brasil. Ano VI 1941/1945. Serviço Gráfico do IBGE: Rio de Janeiro, 1946, 
p. 35; Conselho Nacional de Estatística/ Serviço Nacional de Recenseamento. Censo demográfico 1950 – Estado da 
Bahia. Série Regional, volume XX, Tomo 1.  Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do IBGE: 1955, p. 64;  Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística. Censo demográfico 1940 (população e habitação) – Estado da Bahia. Série Regional, 
parte XII (Bahia), tomo 1. Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do IBGE, 1950, p. 406; e Censo demográfico 1950 – Esta-
do da Bahia, op. cit., p. 121. Documentos disponíveis na Biblioteca digital do IBGE em www.ibge.gov.br.
212 Censo demográfico 1940, op.cit., p. 401; e Censo demográfico 1950, op. cit., p. 116.
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campo. Ou seja, a maior parte dos migrantes que chegaram ao município de Itabuna durante a déca-

da de 1940 se dirigiram aos postos de trabalho oferecidos pala lavoura cacaueira e outras atividades 

rurais. Isto fica claro se observamos que o crescimento populacional do município foi mais da meta-

de do crescimento da cidade. Durante a década de 1940 a cidade não era uma alternativa econômica 

à lavoura cacaueira, ainda que começasse a caminhar para tal213.

O fato, então, é que não apenas os alimentos estavam escassos e caros, mas também a concor-

rência por um posto de trabalho nas lavouras aumentava, dificultando o acesso à uma renda mínima 

e à condições de sobrevivência dentro do campo da legalidade.

A estes dois elementos, deve-se somar também a realidade salarial. No ano de 1950 o salário 

mínimo para a cidade de Itabuna era de 240 cruzeiros (Cr$ 240,00), 60 cruzeiros a menos do que o 

correspondente para a segunda metade da década de 1940214. Em contraposição, em 1950, o quilo 

do charque chegava a 17 cruzeiros em fevereiro daquele ano215. No primeiro semestre de 1951, 

encontrei o custo de uma galinha por 20 cruzeiros em fevereiro e 28 e 30 cruzeiros em abril (este 

era o preço de mercado, pois tabelado era de 25 cruzeiros)216. Encontrei o quilo da carne de porco 

por 12217, o peixe por 30218, o quilo do tomate por 12219 e o do toucinho de qualidade por 18 cruzei-

ros220. Não se trata apenas dos altos preços em comparação com o salário mínimo, mas do próprio 

aumento destes preços, como vimos no caso da galinha (aumento de 50% em 3 meses). As famílias, 

em geral, eram numerosas. Em muitos casos apenas o pai ou a mãe tinha um trabalho regular ou 

fixo. Com um salário mínimo baixo e com os elevados preços dos produtos alimentícios, por vezes 

as mulheres tinham que  lavar roupa para fora, os homens tinham que pedir pelas ruas ou fazer 

bicos e os filhos tinham que trabalhar, por exemplo, como carregadores de feira ou coisas do gêne-

ro221. Essa discrepância entre salário e preço dos produtos alimentícios gerava uma situação econô-

213 O crescimento da cidade na década de 1950 prova que as políticas de desenvolvimento urbano daquele período 
foram verticalizadas e a cidade se tornava o palco do poder – disputando este com a lavoura cacaueira. O censo de 1960 
conta 59.896 pessoas na cidade, ou seja mais do que o dobro dos habitantes contados em 1950. Estes números revelam 
que estava-se acentuando o desenvolvimento de atividades econômicas urbanas, mais do que na década de 1940. Arqui-
vo Público Municipal de Itabuna – José Dantas (APMIJD). Fundação IBGE. Monografia IBGE Itabuna – 1960. Cole-
ção de monografias, nº 437 (3ª edição). Rio de Janeiro: Serviço Gráfico da Fundação IBGE, 1960, p. 07.
214 Vale ressaltar que da segunda metade da década de 1940 até 1952 o salário mínimo de Salvador e dos municípios 
da região então conhecida como zona cacaueira era maior do que o salários dos demais municípios. Isto não sugere, 
contudo, uma melhor condição de vida para os setores empobrecidos, mas um elevado custo de vida.  Ver Conselho 
Nacional de Estatística. Anuário Estatístico do Brasil. Ano XI 1950. Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do IBGE, 1951, 
p. 324; Anuário Estatístico do Brasil. Ano VI 1941/1945. op. cit., p. 325; e Conselho Nacional de Estatística; Anuário 
Estatístico do Brasil. Ano VIII 1947.  Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do IBGE, 1948, p. 350. Disponíveis na Bibliote-
ca digital do IBGE em www.ibge.gov.br.
215 Arquivo Público Municipal de Itabuna – José Dantas (APMIJD). Voz de Itabuna, 11.02.1950, p. 04.
216 Centro de  Documentação  e  Memória  Regional  da  Universidade  Estadual  de  Santa  Cruz  (CEDOC/UESC).  O 
Intransigente, 21.02.1951, p. 02 e xx.04.1951, p. 04.
217 CEDOC/UESC. O Intransigente, 20.04.1951, p. 01.
218 CEDOC/UESC. O Intransigente, xx.04.1951, p. 04.
219 Ibidem.
220 CEDOC/UESC. O Intransigente, 25.04.1951, p. 01.
221 Ver item “Agências da rua (e do rio)” no quarto capítulo.
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mica  incomoda e aguda para os setores empobrecidos da sociedade.

Os preços de alguns produtos em Itabuna chegavam muito próximo aos preços encontrados na 

capital do Estado. Por exemplo, o charque que encontramos em 1950 por Cr$ 17,00 em Itabuna, 

custava em média Cr$ 16,10 em Salvador. E o toucinho que em Itabuna era tabelado para Cr$ 18,00 

em 1951, em Salvador tinha preço aproximado de Cr$ 19,80. Ou seja, apesar da cidade de Itabuna 

ser 15 vezes menor do que Salvador – onde o Censo de 1950 contou 389.422 pessoas –,  tinha pre-

ços de produtos alimentícios equiparados e por vezes superior ao da capital222.

Veremos ao longo desta pesquisa que a pobreza levou muitos indivíduos à mendicância, uns 

tomando-a como forma de sobrevivência (como o mendigos Cara Torta) e outros como estilo de 

vida (como o mendigo Papai Noel). Porém é possível que muitos jovens tomassem a mendicância 

como uma expressão demasiadamente submissa, o que não condizia com os normais desejos, ambi-

ções e sonhos da juventude. Este é um fator que certamente contribuiu para que muitos se contrapu-

sessem à conhecida expressão: “é melhor pedir do que roubar”. Poucos postos de trabalho, carestia 

nos gêneros alimentícios e baixos salários foram fatores que, junto com a precária formação e a bai-

xa escolaridade, possivelmente determinaram a construção de um estímulo social para a marginali-

dade e, posteriormente, para a criminalidade. Veremos que muitos dos ladrões eram jovens pobres e 

que estes estímulos sociais os ajudaram a ter no roubo o meio de sobrevivência, numa experiência 

de conhecer a cidade e o interior de muitas casas num misto de aventura, subordinação e desespero 

social.

Cidade fértil para ladrões

Itabuna em sua materialidade e em alguns costumes de seus usuários contribuía para a ação 

dos ladrões. O crescimento da atividade econômica urbana, a presença de uma elite que ostentava 

sua riqueza com residências  luxuosas,  a  existência  comum de quintais  semi-abertos  em muitas 

casas, os problemas de abastecimento de energia e a precária iluminação pública formavam alguns 

dos fatores materiais desta cidade propícia para a atividade do roubo. Ao lado destes fatores mate-

riais, haviam fatores de ordem social ligados aos costumes, como  as relações de subordinação que 

os pobres viviam, os hábitos interioranos que famílias compartilhavam de se sentarem à porta de 

casa pela noite para conversarem com os vizinhos, o choque com a acentuada discrepância social 

entre as classes dirigentes e os grupos subalternos.

Voltemos aos dados dos censos de 1940 e 1950. Neles observamos que o crescimento da 
222 Ver  Conselho Nacional de Estatística/ Serviço Nacional de Estatística. Anuário Estatístico do Brasil. Ano XIII 
1952. Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do IBGE, 1953, p. 343-343; e  Censo demográfico 1950 – Estado da Bahia, op. 
cit., p. 119.
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população urbana foi pequeno em relação ao da população municipal. Contudo a cidade começava a 

se despontar como meio de articulação dos poderes e de uma economia alternativa à lavoura. Por 

um lado trata-se do fato que a cidade se tornava mais do que entreposto para o escoamento do 

cacau, passando para uma cidade de atrativos comerciais gerais e de pequenos beneficiamentos 

industriais, como laticínios. Por outro lado, suponho que a redemocratização tenha dado um prota-

gonismo às massas, e as necessidades eleitorais apontavam a cidade como o mais importante media-

dor entre eleitores e eleitos. Neste sentido, cuidar da cidade era a melhor plataforma que um candi-

dato podia ter, tanto o é que os prefeitos da década de 1950 vão priorizar políticas urbanísticas 

como publicidade de sua forma de fazer política223. 

Tomando  como  observatório  do  crescimento  econômico  urbano  o  comercio  varejista  e  a 

indústria, observando a Tabela 4, é possível perceber que o primeiro dobrava o número de estabele-

cimentos e de pessoal empregado, enquanto o segundo, a seu turno, mais que triplicava os estabele-

cimentos e o número de trabalhadores. Quero dizer com isto que a economia urbana crescia mais do 

que os 25% do crescimento demográfico da cidade de Itabuna.

Tabela 4: Desenvolvimento de atividades econômicas urbanas (1940-
1950), comércio varejo e indústria224

Comércio Varejo Indústria

Estabelecimentos Trabalhadores Estabelecimentos Trabalhadores

1940 333 583 35 252

1950 733 1311 148 993

Apesar da frieza dos números, o que devemos entender é que Itabuna a cada dia se tornava 

uma cidade com mais atrativos urbanos. E a cada dia a cidade era mais vista com seu potencial 

comercial – e com seus desejos industriais – do que como mero entreposto ou escoadouro de cacau 

para o porto de Ilhéus. A economia urbana aumentava a circulação de pessoas e mercadorias na 

cidade, e isto, obviamente, fazia com que a publicidade do consumo capitalista se acentuasse junto 

com as possibilidades para o roubo. O aumento, entretanto, dos postos de trabalho na cidade não 

parecia equivaler ao número daqueles que precisavam de trabalho – do contrário o posterior capítu-
223 À exceção do Coronel Miguel Moreira, eleito para o pleito de 1951, todos os outros prefeitos desta década eram 
“técnicos”, homens formados em áreas estratégicas, e não mais coronéis ligados às velhas tradições de poder.
224 Tabela elaborada a partir dos dados do censo de 1940 e 1950. Ver Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
Censos econômicos,  agrícola,  industrial,  comercial  e  dos serviços  1940 (população e habitação) –  Estado da 
Bahia. Série Regional, parte XII (Bahia), tomo 2. Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do IBGE, 1950, p. 310 e 364.Dispo-
nível  na Biblioteca digital do IBGE em  www.ibge.gov.br; e  Conselho Nacional de Estatística/ Serviço Nacional de 
Recenseamento. Censo comercial, industrial e dos serviços de 1950 – Estado da Bahia. Série Regional, volume XX, 
Tomo 3.  Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do IBGE: 1956, p. 73 e 107. Disponível na Biblioteca digital do IBGE em 
www.ibge.gov.br.
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lo sobre mendigos não teria sentido de existir.

À este crescimento da economia urbana, contudo, não se seguiu um igual investimento nos 

equipamentos urbanos. Do quesito energia elétrica, por exemplo, os anos de 1950 e 1951 foram de 

escassez na oferta, com isso tornando-se bem mais precária a iluminação pública. Encontra-se regis-

tro da ausência deste serviço durante todo o ano de 1950, seja em crônicas225, em críticas à política 

municipal226 e em promessas da prefeitura227. Em 1951 a situação produção-distribuição energética 

melhorou. O prefeito Miguel Moreira prometia em junho daquele ano a construção da rede aérea 

para os fios elétricos, para que a energia pudesse chegar em outros lugares da cidade que não apenas 

no centro, também negociava a desapropriação de casas para a alocação dos novos motores para 

eletricidade, bem como negociava com os empregados da empresa Luz & Força o seu equiparamen-

to salarial com os funcionários da prefeitura228.

Para os jornais não haviam dúvidas de que a falta de luz contribuía sensivelmente com o 

aumento no número de roubos na cidade. Apesar dos motores prometidos em 1950, terem chegados 

à cidade em julho de 1951229, uma onda de roubos ainda era sentida na cidade. E agosto de 1951 o 

Voz de Itabuna denunciava que contínuas “visita nocturnas” estavam sendo realizadas na avenida 

Duque de Caxias. Segundo o periódico, uma vez que não havia iluminação pública na cidade, “não 

é de admirar que o 'programa' do ousado meliante esteja sendo cumprido tão satisfatoriamente, sem 

ser detido pelas barreiras da lei”230. Em novembro do mesmo ano, o mesmo periódico noticiava um 

roubo à residência de um aviador: “um dos meliantes preferiu fazer a feira na casa do sr. Washigton 

Quintela: trabalhou na fechadura, invadiu a cozinha e banqueteou-se á farta”231. No mesmo mês o 

jornal ptbista afirmava que o trabalho da malta dos “amigos do alheio” continuava a agir à custa da 

pouca iluminação e pouco policiamento232 e publicava a ação de um ladrão e um menor que teriam 

roubado a loja A Paulista233.

Os jornais falavam em onda de roubos, dado o crescente número de furtos ocorridos na cidade 

de Itabuna nestes dois primeiros anos da década de 1950. A queixa dos jornais gerou uma pressão 

pública para a resolução deste problema. E no final de 1951 a Secretaria de Segurança Pública do 
225 Crônica do professor de português Hélio Menezes sobre os principais problemas enfrentados pela cidade. Para ele, 
carestia dos alimentos era o principal, contudo, também menciona a falta de água e energia. APMIJD. Voz de Itabuna, 
20.01.1950, p. 02. 
226 APMIJD. Voz de Itabuna, 04.03.1950, p. 01 e 07.10.1950, p. 01. Nesta última matéria, o colunista comenta que só 
existia iluminação pública no centro da cidade, sendo que todo o subúrbio era breu durante a noite.
227 APMIJD. Voz de Itabuna, 23.12.1950, p. 14. Nesta edição de natal o governo municipal, à época chefiado pelo pre-
feito e advogado Ubaldino Brandão, afirmava que com a compra de motores importados da Suíça, findará os problemas 
de falta de energia na cidade.
228 CEDOC/UESC. O Intransigente, 06.06.1951, p.04. E 16.06.1951, p. 01.
229 APMIJD. Voz de Itabuna, 06.07.1951, p. 01.
230 APMIJD. Voz de Itabuna, 17.08.1951, p. 04.
231 APMIJD. Voz de Itabuna, 09.11.1951, p. 04.
232 APMIJD. Voz de Itabuna, 16.11.1951, p. 04.
233 APMIJD. Voz de Itabuna, 30.110.1951, p. 04 e 07.12.1951, p. 01.
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Estado da Bahia enviou três investigadores à “zona de Ilhéus e Itabuna, afim de combaterem junta-

mente com as autoridades locais, a gatunagem que se torna ampla na mesma região”234. Gatunagem 

é como os jornais e a polícia chamavam a prática dos roubos que invadem casas, ou seja, a prática 

dos gatunos235. O envio de investigadores de Salvador com este único fim mostra como a situação 

se agravava, precisando de intervenção. Voltaremos à estes investigadores, uma vez que são respon-

sáveis por um processo crime extremamente esclarecedor acerca da ação de ladrões.

A questão é que não se pode culpar a falta de energia elétrica ou a precária iluminação pública 

para a onda de roubos. É claro que este fator contribuiu, contudo mesmo após as melhorias urbanís-

ticas que aumentaram a rede elétrica da cidade, continuou-se a assistir muitos roubos à comércios e 

residências. 

Voltemos, então, aos fatores de ordem social que tornavam Itabuna um terreno propício para 

os ladrões. Boa parte dos ladrões que tenho informações individuais não sabiam ler. Este é um fator 

que se torna importante, uma vez que os censos de 1940 e 1950 não analisavam a renda dos habi-

tantes. O censo de 1940, contudo, registrava que 61,02% da população municipal não sabiam ler. 

Em 1950 há uma pequena melhora, registrando-se 56,10%236. Observa-se então que a maior parcela 

da população da cidade estava sujeitada aos trabalhos braçais com baixa remuneração, ou seja ao 

trabalhos que não necessitavam de escolaridade. Isso significa, por outro lado, afirmar que a maior 

parte das pessoas em Itabuna estavam excluídas do modelo de sociedade que hierarquiza os valores 

culturais tendo como base a instrução e a educação. 

A diferenciação que Michel de Certeau estabelece entre instrução e educação talvez nos ajude 

a tirar dos frios números acima mencionados mais do que a simples exclusão de grupos subalterni-

zados. Afirma o jesuíta francês que instrução é “um saber: o que se deve aprender”, enquanto que 

educação é “uma moral cívica: o que se deve fazer”237. Por um lado, a falta de escolaridade colocava 

a maior parte da população numa situação de exclusão dos empregos mais bem remunerados, uma 

vez que ler, escrever, entender o que se lê, fazer contas ainda são requezitos indispensáveis para 

uma melhor alocação no mercado de trabalho. Por outro, o processo de educação pelo qual os valo-

res do Estado-nação, os ideais de civismo e modernidade, que tem papel fundamental na educação 

das pessoas para o respeito às leis, para o convencimento da fraternidade nacional e etc., ficava 

234 CEDOC/UESC. Arquivo Judiciário de Itabuna – Vara Crime. Processo 3086/1952 de Habeas-Corpus para Januário 
Andrade Sousa, acusado de receptação de produtos furtados e aliciamento de menores. Cópia do auto de prisão em fla-
grante de 14.11.1951 em Itabuna, depoimento do investigador Otacílio Campos. Fls. 01 do alto.
235 É oportuno dizer que existe por parte da imprensa uma clara diferença entre três tipos de ladrões: assaltantes, que 
roubam usando armas, abordando pessoas; gatunos, roubam casa, em geral pela noite; e descuidistas, que se aproveitam 
de um descuido das pessoas para roubarem-nas.
236 Ver  Censo demográfico 1940 (população e habitação) – Estado da Bahia, op. cit., p. 224 e  Censo demográfico 
1950 – Estado da Bahia, op. cit., p. 121.
237 CERTEAU, Michel de. A cultura no plural. Campinas, SP: Papirus, 1995, p. 166 e 167.
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obliterado, uma vez que a maior parte das pessoas não frequentavam a escola238. Assim a ausência 

de escolaridade causava dois fenômenos distintos: uma dificuldade do acesso à melhores salários e 

uma descredibilidade política em certas instituições sociais239.

O quadro geral que tenho esboçado é de um aumento populacional que não era acompanhado 

de um aumento na instrução escolar desta população, e um aumento de atividade econômica urbana 

que não atendia o aumento populacional. Um olhar sobre as atividades profissionais pode nos reve-

lar outros detalhes sobre a economia e sociedade de Itabuna muito caros para a compreensão da 

marginalização social que existia. Se alguém perguntasse àqueles que têm escrito sobre a história e 

sociedade da região sul da Bahia, qual a atividade que ocupava o maior contingente de mão-de-obra 

entre 1940 e 1950 (?), dificilmente alguém não responderia que as atividades ligadas ao campo e à 

lavoura do cacau. A verdade, contudo, é que tal resposta estaria errada. Observando-se os censos de 

1940 e 1950, não é a lavoura cacaueira que ocupa o maior contingente de trabalhadores. Também 

não seria o setor do comércio ou da indústria. Trata-se de um setor quase exclusivamente feminino: 

atividades domésticas e escolares. Observamos a Tabela 5:

Tabela 5: Atividade econômica (1940-1950), trabalho rural e atividades domés-
ticas e escolares240

Agricultura, pecuária e silvicultura Atividades domésticas e escolares

Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total

1940 22252 615 22867 1810 27059 28869

1950 29234 1175 30409 3541 39943 43484

Estas eram as duas atividades com maior contingente de trabalhadores e trabalhadoras em Ita-

buna que os censos de 1940 e 1950 nos oferecem. Provavelmente eram as maiores atividades justa-

mente porque careciam de uma baixa ou nula escolaridade (exceção à atividade escolar discente). 

Como crítica à historiografia que tem o sul da Bahia como objeto, deve ser apontado que as mulhe-

res eram responsáveis pelo maior contingente de mão-de-obra de Itabuna em uma mesma atividade 

profissional. Se não produziam tantas riquezas materiais como os homens, ligados ao trabalho na 

lavoura, acabavam produzindo a educação e o cuidado com o lar e a família. A mulher que na crôni-

238 Para um debate sobre a importância do ensino de história na pedagogia civilizatória do Estado-nação, ver CHA-
KRABARTY, Dipesh. Postcoloniality and the Artifice of History: Who Speaks for "Indian" Pasts? In: Representations, 
No. 37, Special Issue: Imperial Fantasies and Postcolonial Histories. (Winter, 1992), pp. 1-26.
239 Para um debate sobre descredibilidades ver capítulo “Descredibilidades políticas” em CERTEAU, Michel. A inven-
ção do cotidiano: 1. Artes de fazer. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994, p. 277-291; e capítulo “As revoluções do 'crível'” em 
CERTEAU. A cultura no plural, op. cit, p. 23-40.
240 Tabela elaborada a partir dos dados dos censos. Ver  Censo demográfico 1940 (população e habitação) – Estado 
da Bahia, op. cit., p. 253 e  Censo demográfico 1950 – Estado da Bahia, op. cit., p. 88 e 89.
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ca regional aparecia como prostituta ou subalternizada pela presença do homem, deve ganhar um 

certo protagonismo uma vez que, excluídas dos outros postos de trabalho, ocupava importante papel 

na educação e criação das famílias de Itabuna. 

Biblioteca  Virtual  do IBGE.  Arquivo Fotográfico 
Ilustrativo  dos  Trabalhos  Geográficos  de  Campo 
(AFITC).  Limpa de cacau na Estação Experimen-
tal  de Uruçuca.  Fotografia  de Tomas Somlo,  em 
trabalho de campo do IBGE em 1953 em Ilhéus. 

CEDOC/UESC.  MENDES.  Helena.  Figuras  e 
fatos de Itabuna. Rio de Janeiro: Livraria Freitas 
Bastos, 1967, p. 37.

Entretanto – voltando à preocupação com a cidade dos ladrões – isto também significa dizer 

que os homens se concentravam no trabalho rural, sendo extrema maioria (ver ilustrações 13 e 14 

para registro de práticas ligadas ao trabalho rural na lavoura cacaueira e de lavagem de roupa das 

mulheres). O principal posto de trabalho do homem, então, não estava na cidade. E a principal ativi-

dade profissional (ocupação, trabalho) na cidade, estava ligado à um fazer notadamente feminino. 

Talvez  por  esta  razão  não  tenho  encontrado  muitos  casos  de  ladras,  encontrando  estas  apenas 

enquanto empregadas domésticas que roubavam seus patrões. Os homens sem instrução na cidade 

não encontravam, dessa maneira, muitos postos de trabalho. E novamente este fator devia influen-

ciar no aumento de roubos no início da década de 1950.

Na cidade existiam algumas profissões para pessoas sem instrução. Poderia ser um arrumador 

de cacau, um capanga de algum coronel, um trabalhador doméstico. Contudo este é um quadro dife-

rente de Ilhéus, por exemplo, que tendo um porto, conseguia ocupar mais homens pobres, geral-

mente negros e pardos, trabalhando como estivadores (ver ilustrações 15 e 16).

 O número de desempregados produzia uma imagem nas ruas de Itabuna que o poder público 

e a imprensa negativizavam. Trata-se da imagem da vagabundagem. Em março de 1951, afirmava o 

jornal O Intransigente, de propriedade do então prefeito Miguel Moreira: 
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tem a prefeitura de Itabuna um plano contra a malandragem e a delinquencia que 
não estão longe de nós, nem detidos na cadeia local, porem nas praças públicas, 
ocupando bancos dos jardins, por onde não podem passar senhorinhas ou senhoras, 
nos logares movimentados, procurando bater carteiras, etc.

Segundo a coluna Governo Municipal os malandros não tinham medo de cadeia, surra, revo-

lver, “eles teem medo é do trabalho”. E por isso a prefeitura iria os utilizar em suas obras, dando-os 

comida e até algumas diárias. O colunista avisa: “Itabuna precisa é de gente que aqui venha traba-

lhar. Basta de vagabundos”241. No mês seguinte, o jornal já afirmava que haviam “vagabundos” tra-

balhando na limpeza do canal do Lava Pés, sob supervisão do delegado regional242.

Biblioteca  Virtual  do  IBGE.  AFITC. 
Porto  de  Ilhéus,  embarque  de  cacau. 
Fotografia de Tomas Somlo, em trabalho 
de campo do IBGE em 1953 em Ilhéus. 

Biblioteca Virtual do IBGE. AFITC.  Alvarenga do porto de 
Ilhéus. Fotografia de Tomas Somlo, em trabalho de campo do 
IBGE em 1953 em Ilhéus. 

Este tipo de prática, extremamente ligada ao discurso apologético ao trabalho, produzia uma 

subordinação de indivíduos que podiam estar, por exemplo, em meio às ruas e praças procurando 

um emprego. A repressão à vadiagem, obviamente, era um fator contrário à prática de roubos, con-

tudo nos assegura que o contingente de desempregados era grande. Os próprios números dos censos 

informam que  afora  as  duas  atividades  profissionais  anteriormente  citadas  (atividades  rurais  e 

domésticas/docentes), a situação de inativos era a que ocupava a maior parte de (não) trabalhadores 

e trabalhadoras. Observemos na  Tabela 6  e notemos que os homens eram sempre a maioria dos 

desempregados:

241 CEDOC/UESC. O Intransigente, 03.03.1951, p. 04.
242 CEDOC/UESC. O Intransigente, 25.04.1951, p. 04.

80

Ilustração 15: Estivador 
embarcando cacau (1953)

Ilustração 16: Estivadores trabalhando no porto de 
Ilhéus (1953)



Tabela 6: Trabalhadores inativos (1940-1950) por sexo em Itabuna243

Homens Mulheres Totais

1940 5642 3145 8787

1950 7486 4311 11797

O início de 1950 chegou não apenas com o crescimento dos desempregados, mas com a acen-

tuação desta condição para os homens. Isto, em parte, explica porque os periódicos mencionavam 

mais homens nos quadros de vadiagem. Explica também porque exatamente os homens eram recru-

tados para trabalharem como ladrão, como veremos.

Ainda como fatores que contribuíram para o crescimento da prática de roubo temos a falta de 

policiamento e um costume de moradores da cidade. Quando foi realizado o censo de 1950, os 

recenseadores  contaram 86 homens ligados  à  atividade de segurança nacional  ou de segurança 

pública244. Apesar de não ser um número inexpressível, o fato é que aparentemente, e para a impren-

sa e poder público, era um número insuficiente, uma vez que a falta de policiamento era, junto com 

a falta de iluminação pública, apontada como principal causa da onda de roubos.

O costume ao qual me referi anteriormente era o das famílias sentarem-se aos passeios duran-

te a noite para conversar com seus vizinhos. As pessoas ficavam em suas portas conversando, nem 

sempre se preocupavam com a segurança de seus lares. Um dos jovens ladrões que protagonizaram 

um caso que analisaremos  posteriormente, Aracildo Alves de Oliveira, informou em seu depoimen-

to à polícia que junto com seus companheiros de roubo “vieram ter a uma casa que (...) e perceben-

do que os moradores estavam sentados na frente da casa, foram pelo fundo e galgando uma escadi-

nha alcançaram a sala de jantar”, onde furtaram objetos245.

Em julho de 1952 o ferroviário Cloves Dantas de Macêdo sobreviveu à um espancamento 

sofrido no Bairro Conceição, por conta de uma relação com uma jovem, graças à presteza de uma 

família que estava sentada à porta de sua casa246. No processo crime fica claro que algumas das tes-

temunhas estavam sentadas, às oito da noite, à frente de suas casas, conversando com vizinhas. Este 

foi o caso de Delmira de Sousa Sá que “se achava (…) [junto com a] sua visinha Maria de tal, con-

243 Tabela elaborada a partir dos dados dos censos. Ver  Censo demográfico 1940 (população e habitação) – Estado 
da Bahia, op. cit., p. 224 e  Censo demográfico 1950 – Estado da Bahia, op. cit., p. 89.
244 Censo demográfico 1950 – Estado da Bahia, op. cit., p. 89.
245 Processo 3086/1952 op. cit., Cópia do inquérito policial de 14.11.1951 em Itabuna, depoimento de Aracilde Alves 
de Oliveira. Fls. 33.v
246  CEDOC/UESC. Arquivo Judiciário de Itabuna – Vara Crime. Processo s/n/1952 acusa Claudionor Martins de Jesus 
e outros por espancamento. Inquérito policial, termo de declaração de Cloves Dantas de Macêdo em 03.07.1952 em Ita-
buna. Fls. 08v.
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versando na porta de sua casa, juntamente com Antonia, irmã de Maria” quando viram passar o fer-

roviário em companhia da jovem247. O mesmo afirma Maria Alves da Silva, que se achava “na porta 

da casa de sua residencia a conversar com algumas visinhas”248.

Este costume favorecia a ação de ladrões. As casas à época não eram tão fechadas e gradeadas 

como atualmente. Possuíam quintais, quando não fundos, que permitiam a ação de ladrões enquanto 

os moradores estavam nas calçadas a conversarem. Este costume, que ainda é observado em cidades 

menores e mesmo em algumas ruas e bairros suburbanos de Itabuna, deixava parte da casa desassis-

tida dos olhos e ouvidos de seus moradores. 

Os ladrões possuíam uma leitura de cidade e de realidade social para poderem agir. Agiam 

não apenas  observando a situação ideal  para o roubo,  mas compreendendo a  curta  margem de 

manobra que tinham na sociedade. Viviam uma realidade de poucos empregos, baixa ou nula esco-

laridade, subordinação cultural, discriminação (a maioria deles eram pardos e negros). Eles também 

viam a discrepância social entre ricos e pobres – o que ficará nítido quando eu analisar o recruta-

mento de jovens para o roubo, onde eram incentivados a roubar casas de pessoas ricas. E tudo isto 

gerava uma leitura da cidade que possibilitava a atuação destes indivíduos marginalizados que viam 

no crime uma alternativa de sobrevivência. Veremos agora que foi buscando um trabalho legal que 

alguns jovens se formaram como ladrões.

Januário e os quatro ladrões 

Ano de 1951. Itabuna ainda passava por problemas de iluminação pública, policiamento pre-

cário e pela onda de roubos que os jornais Voz de Itabuna e O Intransigente publicavam ordinaria-

mente. Em abril deste ano o novo delegado regional de Itabuna o Cap. Arquimedes José de Farias 

tomou posse prometendo uma ação “saneadora” para a cidade249. Mas o fato é que o período que se 

segue à sua posse talvez tivesse sido o mais noticiado quanto a roubos em dois anos. A análise da 

história de uma malta e de um covil talvez possa nos esclarecer e fortalecer a relação que existia 

entre a prática de roubo e as precárias condições de sobrevivência.

A história que passo a narrar agora é sobre quatro jovens e um covil. Tudo começa quando 

jovens pobres procuravam um trabalho em Itabuna. Aracildo Alves Oliveira tinha 15 anos, instrução 

primária, era pardo, católico, pobre, filho de pais que moravam na rua da Jaqueira em Itabuna250. 

Provavelmente não morava com seus pais, sem emprego fixo e à época já não mais estudando, Ara-

247 Ibidem, fls. 20v.
248 Ibidem, fls. 27 e 27v.
249 CEDOC/UESC. O Intransigente, 18.04.1951, p. 04.
250 CEDOC/UESC. Processo 3086/1952, op. cit., cópia do termo de declaração, fl. 24.
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cildo acabou trabalhando no campo de futebol da Desportiva Itabunense – campo utilizado para 

jogos e treinos de times locais e mesmo times de outras cidades. 

O acertado é que ganharia 100 cruzeiros (Cr$ 100,00) por mês pelos trabalhos de cuidar do 

campo, colocar redes e etc. Entretanto findado o primeiro mês, não recebeu o salário – isto foi entre 

setembro e outubro de 1951. Então foi à casa do responsável pelo campo, Januário Andrade de Sou-

za, “inssistir para que lhe fossem pagos cem cruzeiros”, dinheiro que lhe era devido.  Januário, 

entretanto,  disse-lhe  “que  não  pagaria  coisa  alguma  e  que  se  o  declarante  [Aracildo]  quizesse 

ganhar realmente, e muito mais do que lhe prometera pelo emprego do campo que fosse roubar para 

entregar o produto do roubo a ele Januario”. O provável é que Aracildo não tenha aceitado a propos-

ta inicialmente. D. Rosinha, esposa de Januário, teve que insistir para que roubasse, dizendo que ele 

“deixasse de ser besta e fôsse roubar mesmo (…). Os outros [jovens que trabalham no campo] vão 

roubar e trazem e você é quem fica sem querer roubar”. Aracildo afirma que “por insistencia destes 

praticou o primeiro furto” e a partir daí começou a “receber otimo tratamento por parte de Januario 

e  sua  mulher”251.  Aracildo  entra,  então,  para  o  que  se  conhecia  como  “malta  dos  amigos  do 

alheio”252, passando a roubar objetos de valor em outras residência para levar para o covil de Januá-

rio.

O covil de Januário se situava na Rua do Berilo, nº 54, em Itabuna. Januário tinha 24 anos, era 

brasileiro, casado com D. Rosinha com quem, provavelmente, tinha uma filha, era branco, católico, 

natural de Esplanada, sabia ler e escrever.253 Apesar de não ter muitas informações sobre sua esposa, 

os depoimentos nos dão conta de ser vaidosa, de saber e incentivar o esquema de receptação de rou-

bos do marido, e que envolveu a própria mãe neste esquema. Neste covil Aracildo conheceu inicial-

mente dois outros jovens: Orelhão (José Bernadino de Oliveira), natural de Itabuna, 17 anos (não 

sabia nem o mês nem o dia que nasceu), tamanqueiro de profissão, analfabeto, pardo, católico, con-

dição social miserável e filho de pais residentes na cidade254; e Nego Zé, também conhecido por 

Negão (José da Cruz Oliveira), natural de Catulé, tinha 14 anos, analfabeto, negro, também miserá-

vel, filho de pais sem residência – talvez mendigos255. Mais tarde chegou o quarto membro da mal-

ta, Pedro Farrapo ou só Farrapo. 

A chegada do quarto membro é importante e devo narrá-la também. Pedro Farrapo chegou 

àquele covil porque já tinha histórico de roubo. Seu nome completo era Pedro Silva Santos. Ele era 

natural de Jequié, tinha nascido em 13 de maio de 1934, portanto tinha 17 anos, analfabeto, sem 

251 Ibidem, fls. 24 e 24v.
252 Ver o uso da expressão “malta dos amigos do alheio” em APMIJD. Voz de Itabuna, 16.11.1951, p. 04.
253 CEDOC/UESC. Processo 3086/1952, op. cit., cópia do auto de prisão em flagrante de 14.11.1951 em Itabuna, fl. 03 
e 04 do auto.
254 Ibidem, cópia do termo de declaração, fl. 28v.
255 Ibidem, fl. 34.
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profissão, pardo, católico, de situação social reconhecida como miserável e seus pais moravam na 

Mangabinha, subúrbio da cidade256. Pedro Farrapo foi preso no início de outubro de 1951 por um 

roubo que tinha feito à um negociante do bairro que seus pais moravam. Estava na cadeia pública de 

Itabuna quando foi visitado por Januário que lhe prometeu um habeas corpus se trabalhasse com ele 

no campo da Desportiva. Passados dois ou três dias da promessa, o juiz Claudionor Ramos o soltou 

e o entregou à Januário, que passou a ser responsável legal pelo menor257. Como no caso de Aracil-

do, Januário prometera à Pedro 100 cruzeiros (Cr$ 100,00) mensais – o menor ainda deveria morar 

na casa de Januário, contudo este afirmou que o menor morava na Mangabinha, e não em sua casa 

no Berilo258. 

Quando chegou na casa de Januário, Pedro encontrou três jovens: Nego Zé, Orelhão e Aracil-

do. Como tinha saído da prisão sem nada e precisava de dinheiro, resolveu pedir um pouco à Januá-

rio. A resposta que ouviu foi “que não tinha e que só arranjaria dinheiro se o interrogado [Pedro Far-

rapo] lhe levasse um radio, pelo qual ele lhe daria três mil cruzeiros”. Januário ainda disse que sabia 

que Pedro era ladrão. A esta assertiva Pedro não negou, disse, contudo, “que tinha costume de furtar 

mas que não queria mais assim proceder”. Entretanto Januário afirmou “que se não fosse [roubar] 

ele o botaria novamente na cadeia”. Depois mandou Pedro ir na companhia dos outros três jovens 

buscar um rádio.259

Pedro já tinha costume de roubar, como ele mesmo afirmou. Ao que tudo indica o juiz o sol-

tou na promessa do trabalho legal oferecido por Januário, onde ganharia cem cruzeiros mensais, 

menos da metade do salário mínimo. Contudo ao chegar no “novo emprego”, viu a possibilidade de 

ganhar três mil cruzeiros (Cr$ 3.000,00) apenas com o roubo de um rádio. A promessa era mentiro-

sa, é evidente. Januário disse à polícia que pagou pelo rádio furtado por Farrapo e Orelhão apenas 

700 cruzeiros (Cr$ 700,00)260. De todo modo o dinheiro que ganharia com os roubos parecia muito 

superior ao que poderia ganhar como assalariado sendo analfabeto, pardo, menor de idade e com 

antecedentes criminais. Ademais, Pedro ainda era chantageado por Januário que era o responsável 

por sua liberdade, podendo colocar-lhe novamente na cadeia caso se recusasse. 

Na noite em que Pedro Farrapo chegou à casa de Januário, ele e os outros jovens ladrões 

foram em busca do radio que Januário pediu. A malta se dividiu em duas duplas. Pedro e Orelhão 

foram à residência do senhor Francisco Fontes, na rua Marechal Deodoro, e lá roubaram um peque-

no rádio, que levaram para o covil. Aracildo e Nego Zé naquela noite roubaram umas joias na casa 

256 Ibidem, cópia do termo de declaração, fl. 26 do processo.
257 Sobre a responsabilidade legal que Januário tinha para com Pedro Farrapo, ver Ibidem, cópia do alto de prisão em 
flagrante, fl. 3v.
258 Ibidem.
259 Ibidem, cópia do termo de declaração, fls. 26 e 26v.
260 Ibidem, cópia do alto de prisão em flagrante, fl. 3v.
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de uma moça que morava nas proximidades do Bar de Aurélio261. Segundo Aracildo aquele foi o seu 

primeiro roubo e as joias estavam num “pequeno cofre de madeira enfeitado de laminas de metal 

parecendo bronze e contendo um par de brincos imitando alianças, uma volta de ouro com cruz 

tambem do mesmo metal, uma pulseira de ouro macisso, uma outra peça de macacita e uns brincos 

e ainda uma cruz de macacita tendo inscrito por trás (1935)”. Afirmou que estes objetos foram 

entregues à Januário que os presenteou à sua esposa262.

Na noite seguinte, Aracildo, Nego Zé e Pedro Farrapo foram “a procura de uns doces para o 

aniversario da filha de Januário”, conseguindo no andar superior da casa do senhor João Francó, 

próximo ao Sorvete Cari, duas caixas de Todi. Nesta operação, dois carregavam e um auxiliava 

aquele que cansasse e não aguentasse mais o peso. Depois de deixar a caixa na casa de Januário, 

ainda voltaram “ao mesmo ponto onde levaram uma caixa de vinho frisante e uma outra de massa 

de pimentão”263. 

A malta trabalhava a serviço de Januário. Os quatro jovens sempre andavam ou no campo da 

Desportiva ou na casa de Januário, e eram nessas ocasiões – afirma Orelhão – que Januário “desig-

nava a missão de cada um, quasi sempre indicando as casas que deveriam ser furtadas”, e ainda 

entregavam-lhes uma penca de chaves para que facilitassem o trabalho deles264. É possível que hou-

vesse muita repetição dos segredos das fechaduras e cadeados antigamente, pois alguns ladrões usa-

vam pencas de chaves e até as roubavam, provavelmente para facilitar o roubo – em um processo 

que veremos a seguir o ladrão Guaiamum foi certa feita preso com 90 chaves em um covil no bairro 

do Cajueiro265.

Uma das missões foi conseguir um relógio de peça. Januário aconselhou-os de que “nas casas 

ricas era facil”, dando inclusive a sugestão de irem à casa de Ester, no Bairro Conceição. Este reco-

nhecimento era muito útil para o êxito de uma malta que objetivava roubar objetos de alto valor. E 

esta experiência era um momento em que um jovem pobre adentrava à uma casa rica numa condi-

ção distinta da de subordinado, empregado, pedinte e etc. A malta, então, pela noite, saiu em busca 

do objeto na casa de Ester, mas a situação não era segura para roubarem. Então penetraram na resi-

dência do senhor Manoel do Carmo, onde finalmente conseguiram o relógio266.

No covil-casa de Januário alguns dos objetos de roubo eram usados, outros eram guardados e 

outros ainda eram repassados para terceiros. As joias foram usadas por D. Rosinha, as caixas de 

261 Ibidem, cópia do termo de declaração, fl. 26v.
262 Ibidem, fl. 24v.
263 Ibidem, fl. 26v.
264Ibidem, fl. 30.
265 CEDOC/UESC. Arquivo Judiciário de Itabuna – Vara Crime. Processo 1438, acusa e julga Antonio dos Santos, vul-
go Antonio Gaiamun por roubo. Relatório do Delegado Regional para o juiz da vara crime, fl. 13.
266 Ibidem, fl. 27.
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Todi e de vinho, por exemplo, foram escondidas debaixo de uma cama267, a caixa de Todi foi poste-

riormente repassado ao cunhado de Januário, Raimundo Borges (conhecido como Zinho) para que 

vendesse268, um relógio quebrado que foi roubado da casa da senhora Carmélia, foi entregue a José 

Satiro (conhecido como Dedé dos Carneiros). Dois óculos roubados do Hotel Itabuna foram vendi-

dos a Zinho, duas bacias de alumínio foram vendidas à D. Mocinha e um chapéu fino foi vendido 

para José Gonçalves de Sales269. Aracildo chegou a sugerir que outros ladrões que não eram subor-

dinados à Januário vendiam objetos roubados para ele, como um radio marca RCA Vitor, levado por 

um gatuno desconhecido, por isto – conclui Aracildo – a casa de Januário era “um verdadeiro covil 

de ladrões; que lá, os que estão a serviço de Januario, para roubar na Cidade, tomam café, almoçam, 

jantam, só não dormem porque não querem dormir”270.

O esquema de Januário funcionava, a grosso modo, assim: ele informava objetos de interesse 

para que os jovens buscassem pela cidade; por vezes chegava mesmo a informar a casa onde pode-

riam encontrar tais objetos; os jovens saíam às ruas pela noite se dividindo, em geral, em dois gru-

pos, qual seja Pedro Farrapo e Orelhão, de um lado, e Aracildo e Nego Zé, de outro; os jovens vol-

tavam para a casa de Januário; eles comiam, bebiam e até dormiam no covil  de Januário;  pela 

manhã voltavam a trabalhar no campo da Desportiva para não causar suspeitas. Tudo isso, ao que 

parece, ocorreu de forma intensa, com os quatro jovens, do início de outubro até a primeira semana 

de novembro de 1951 – talvez Orelhão e Nego Zé já estivesse no covil há mais tempo.

Numa noite, na primeira semana de novembro, os jovens estavam na casa de Januário. Algo 

ocorreu para que ele estivesse irritado, mandando que Aracildo e Pedro Farrapo dormissem  no 

campo da Desportiva. Segundo Farrapo, Aracildo tinha pedido para Januário acertar suas contas. 

Porém o dono do covil apenas pagou àquele 50 cruzeiros (Cr$ 50,00), a metade do que deveria ter 

ganho apenas pelo trabalho de cuidar do campo durante um mês. A mesma quantia foi paga ao pró-

prio Pedro Farrapo antes dele e seu companheiro irem para o campo. No campo, ao que parece, Ara-

cildo, crendo merecedor de mais do que ganhou, reclamou mais dinheiro, o que fez com que Januá-

rio, que já estava nervoso e armado, lhe agredisse e lhe demitisse271. Aracildo afirmou em depoi-

mento que antes deste pagamento, havia recebido 20 cruzeiros (Cr$ 20,00) e que Januário teria lhe 

dado uma surra e vários pontapés porque desconfiou que ele o denunciaria à justiça272. Essa, por 

certo, foi uma noite tensa. Em outro depoimento, Aracildo informou que Januário estava armado de 

revolver, punhal e com uma taca na mão, objeto com o qual o espancou. Após toda a agressão o 

267Ibidem, fl. 24v.
268 Ibidem,fl. 28v.
269 Ibidem, fl. 27v.
270 Ibidem, fl. 24v.
271 Ibidem, fl. 27.
272 Ibidem, fl.24.
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jovem espancado ainda ouviu seu ex-patrão dizer que ele “fosse embora de Itabuna se não o sangra-

va e dava um tiro na cabeça”. Januário ainda teria dito à Pedro Farrapo “que ele bem sabia ter sido 

posto em Liberdade por sua causa e não adeantava pegar questão com ele (…), e por isto ele [Farra-

po] e Orelhão continuariam a faser as suas virações”273. Orelhão ainda afirmou que naquela mesma 

noite, Januário teria corrido atrás de Nego Zé com um punhal para o sangrar274. Como no processo 

não consta o depoimento de Nego Zé e como nenhum dos outros depoentes mencionou o problema 

que este teve com o dono do covil, não temos como saber as razões para a tentativa de homicídio. 

Contudo temos como saber porque o espancamento à Aracildo, a advertência seguida de chantagem 

à Pedro Farrapo e a ausência de represália contra Orelhão.

Houve uma causa e dois incidentes responsáveis por aquela fatídica noite no campo da Des-

portiva.  A causa é que no início de novembro, Aracildo “tomou a resolução de deixar de furtar e de 

acordo com Pedro Farrapo, resolveram levar o fato ao conhecimento do Juiz do Crime desta comar-

ca”. Ambos estavam decididos a não se sujeitarem mais ao mando de Januário e denunciá-lo. Os 

motivos pelos quais acordaram eram distintos: Aracildo não queria roubar, Farrapo não queria mais 

roubar para Januário. No caminho para o fórum os dois jovens encontraram o colega Orelhão indo 

para a casa de Januário – e este foi o primeiro incidente. Orelhão, talvez desconfiado da intenção 

dos dois colegas, exigiu que dissessem onde iam275. Ao que parece Orelhão devia ter uma relação 

mais íntima com o dono do covil e galgava de mais estima, uma vez que chegou a usar um chapéu 

fino, fruto de um roubo, sendo que os demais ladrões não tinham partes como esta no butim276. Pro-

vavelmente foi por este prestígio junto à Januário que Orelhão exigiu que Aracildo e Pedro Farrapo 

falassem onde iam. E Aracildo, possivelmente porque Orelhão era mais velho, talvez maior, mais 

forte (tinha 17 anos, enquanto que os dois colegas tinham 15 e 14 anos)... acabou falando. Revelou 

seu plano para o ladrão com mais prestígio junto ao dono do covil. Orelhão não tardou e para man-

ter o prestígio contou o plano de Aracildo à Januário. 

O segundo incidente que culminou naquela fatídica noite foi que após revelar o plano para 

Orelhão, Aracildo foi até o fórum, mas não encontrou o juiz, não delatou o esquema de roubo e 

receptação. Teve então que voltar para a casa de Januário e apenas pedir suas contas. Este já saben-

do do plano rebelde dos dois jovens, mandou-os dormir no campo da Desportiva. Os dois jovens 

foram. Logo depois chegou Orelhão dizendo ter recebido 30 cruzeiros (Cr$ 30,00) e ter sido manda-

do dormir lá também. Pouco tempo depois, ainda naquela noite, chegou Januário e cometeu todas 

aquelas agressões já descritas.

273 Ibidem, fl. 51v e 52.
274 Ibidem, fl. 29v.
275 Ibidem, fl. 31v.
276 Ibidem, fl. 28.
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Se Orelhão não tivesse passado naquele exato momento e se o juiz Claudionor Ramos – que 

já vimos no capítulo anterior que não era tão presente para os pobres – estivesse no fórum àquela 

hora, então provavelmente Aracildo não teria sido espancado, Nego Zé não teria sido perseguido 

por um homem com um punhal na mão e Pedro Farrapo não precisaria voltar a roubar para Januário 

junto com Orelhão. Ao que parece neste fatídico dia do início de novembro, os jovens ladrões – à 

exceção de Orelhão – estavam se rebelando contra o homem que os explorava. A surra que Januário 

deu em Aracildo era para atemorizar este, fazendo-o esquecer o plano da denuncia, e para servir de 

exemplo para Pedro Farrapo, que se solidarizou com o plano.

Aracildo saiu da cidade com medo de Januário. Mas por que não denunciou aquele homem às 

autoridades locais? Ele tinha hematomas, provas da agressão sofrida, sabia dos objetos roubados 

que se encontravam no covil, e ainda assim não o denunciou. Por que? Medo de morrer? Não ou 

não apenas. A resposta é um pouco mais complexa. A resposta é a mesma razão pela qual Januário 

teria conseguido um habeas corpus para Pedro Farrapo e é também uma das causas da eficiência 

dos roubos daquela malta. Este grupo de quatro jovens era muito eficiente. Apenas em um mês rou-

baram muito mais do que quatro mil cruzeiros (Cr$ 4.000,00) em mercadoria, valor relativamente 

alto se compararmos aos preços dos gêneros alimentícios e do salário mínimo apresentados no iní-

cio deste capítulo277. E a razão de tudo isto era que Januário era oficial de justiça. Como tinha que 

entregar intimações às pessoas da cidade, acabava conhecendo alguns bens materiais destas casas, e 

assim indicava para os jovens irem roubar. Esta é uma boa razão da eficiência da malta. Ele usava 

de seu trabalho formal para fomentar sua agência ilegal e também o inverso. Ele chegou a pedir 

para Aracildo – antes da surra, é evidente – que este roubasse uma bicicleta Monarck em Ilhéus, 

viesse pela rodovia, e lhe deixasse no covil. Lá ela seria pintada de cor diferente e seria usada “para 

as intimações que precisasse fazer como Oficial de Justiça”278.

Foi pelo fato de Januário ser oficial de justiça que Aracildo após a surra foi para Ilhéus sem 

comunicar a situação às autoridades itabunenses. Como o próprio jovem afirmou em depoimento, 

“Januario dizia que era Oficial de justiça, contava com as autoridades e terminava metendo o decla-

rante [Aracildo] na cadeia”. O jovem, então, estava com medo da conivência das autoridades locais 

pelo fato de ser Januário funcionário da justiça local, familiarizado com advogados, juiz, delegado e 

etc – razão pela qual conseguiu a soltura de Pedro Farrapo. 

Com medo das ameaças de Januário, Aracildo foi à Ilhéus. Lá chegando foi à praia jogar um 

baba, antes de ir denunciar o esquema às autoridades ilheenses279. Talvez o jovem entendesse que a 

277 Este calculo foi feito a partir dos valores que Januário declarou sobre parte dos objetos apreendidos. Ver Ibidem, 
cópia auto de prisão em flagrante, fls. 4-7 do auto de prisão.
278 Ibidem, cópia do termo de declaração, fl. 25.
279 Ibidem, fl. 32.
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partir de sua denuncia, também ele estaria encrencado com a justiça e resolveu aproveitar um pouco 

antes de encarar a polícia. Ou é possível que ainda não tivesse vencido o medo e conseguido cora-

gem suficiente para denunciar Januário e por isto foi à praia espairecer. De todo modo, há sempre 

incidentes que mudam as histórias das pessoas, sobretudo quando são subalternas.

APMIJD.  Guia 
turístico do cacau. 
Itabuna:  1964, 
p.13.

Desta vez ocorreram mais incidentes, só que num domingo de praia em Ilhéus, em meio à 

uma partida de futebol (ver ilustração  17 como exemplo da prática de futebol nas praias de Ilhéus). 

Aracildo afirmou que nesta partida fez um gol – o primeiro incidente, pois se não tivesse feito, tal-

vez não tivesse ido à polícia. Contudo os outros componentes do baba o vaiaram, “lhe insultaram 

dizendo que o Goal teria sido na roubada”280. O jovem ladrão que não mais queria roubar em Itabu-

na, era reconhecido em Ilhéus como ladrão apenas por conta de um gol provavelmente ilegal que 

fez. Ao que parece Aracildo não concordou com o julgamento de seus colegas de baba. E um dos 

jogadores quis lhe dar um tapa, então ele “pegou uma pedra e atirou contra seu agressor”. Lançar 

esta pedra foi outro incidente que o levou à polícia. E não sabemos se teve que jogar a pedra porque 

era bom de bola ou porque roubou no jogo. Mas o fato é que a pedra não atingiu seu agressor – tam-

bém não sabemos se isto aconteceu porque o agressor se esquivou ou porque Aracildo era ruim de 

mira. E depois do agressor – e este talvez seja o mais grave dos incidentes – havia uma limusine, 

ponto final da trajetória da pedra.

Como arranhou o carro com a pedrada, teve de fugir. Na terça-feira seguinte esteve no porto 

de Ilhéus, no Vapor Canavieiras, provavelmente fazendo bicos (ver ilustração 18, o porto de Ilhéus 

dois anos após o incidente com Aracildo). A mando do comissário do barco, foi à cidade fazer algu-

280 Ibidem,fl. 25.
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ma compra e encontrou alguém que o reconheceu e tomou as dores pelo carro que ele arranhou com 

a pedra no domingo. Aracildo correu do homem e foi por este perseguido. Contudo ao ver que não 

alcançava o jovem, este homem gritou “pega o ladrão” e, então, Aracildo, o jovem ladrão de Itabu-

na, foi preso em Ilhéus por populares, não por ser ladrão – pois que o homem desconhecia este fato 

–, mas pelo crime de arranhar uma limusine.281

Biblioteca Virtual do IBGE. 
AFITC.  Porto  de  Ilhéus. 
Fotografia  de  Tomas 
Somlo,  em  trabalho  de 
campo  do  IBGE  em 1953 
em Ilhéus. 

Foi na polícia de Ilhéus que Aracildo aproveitou a ocasião para denunciar Januário e seu 

covil. Como não estava sendo acusado de ser ladrão – mas tão somente de arranhar uma limusine, 

ou no máximo de ter “roubado” ao fazer um gol – é possível que em seu calculo que meditava sobre 

denunciar e se incriminar, decidiu que o mais certo seria colocar Januário na cadeia. E isto foi feito 

pelos investigadores de Salvador que além de o ouvirem em Ilhéus, foram até Itabuna e efetuaram a 

prisão do oficial de justiça e dos outros jovens282. Talvez a preocupação de Aracildo quanto a denun-

ciar Januário às autoridades de Itabuna tivesse algum fundamento, afinal a malta trabalhou por mais 

de um mês sem interrupções das autoridades locais – apesar dos roubos de objetos de alto valor – e 

só teve seu fim por uma insubordinação de um jovem ao dono do covil.

A peculiaridade deste covil desmontado pela agência de Aracildo e dos investigadores de Sal-

vador era cabalmente a situação do recrutamento de jovens pardos, negros e pobres por um oficial 

de justiça, branco, para que os primeiros roubassem pela cidade para ele. Se não foram quarenta 

281 Ibidem, fls. 25, 25v. e 32.
282 E Januário ficou preso, até onde se dá para saber, até 31 de março que é quando o Tribunal de Justiça da Bahia nega 
o pedido de habeas corpus que lhe foi solicitado pelo advogado Ubaldino Brandão. É por ser um processo de pedido de 
habeas corpus que muitas partes do acontecimento ficaram sem esclarecimento, como a experiência de Nego Zé.  Ibi-
dem, acordão, fl. 38.
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ladrões como em Ali Babá, estes quatro tiveram uma prática igual àqueles da fábula: roubavam e 

escondiam seus roubos num covil. A diferença é que este covil tinha um dono, que gerenciava os 

negócios e escolhia as coisas e casas a serem roubadas pelos quatro jovens.

Algumas considerações devem ser feitas à respeito deste caso.

Todos os quatro jovens ladrões eram  negros ou pardos, que apesar de serem a maioria da 

população municipal, eram grupos populacionais subordinados, como vimos no capítulo anterior. 

Dos quatro jovens, apenas Aracildo não era analfabeto e não foi reconhecido como miserável pelas 

autoridades policiais. Os outros três faziam parte daqueles 56,10% da população de Itabuna que não 

sabia ler nem escrever em 1950. Os pais de três jovens viviam no subúrbio e os pais de outro sequer 

tinham residência. Como se observa, a precariedade social em que viviam estes jovens e suas famí-

lias tem muito haver com o quadro social que descrevi no início deste capítulo. Possivelmente estes 

aspectos sociais contribuíram para que estes jovens se sujeitassem ao mando de Januário e à uma 

vida marginal.

O covil obedecia aos critérios e necessidades do oficial de justiça: presentear sua esposa, fazer 

o aniversário de sua filha, ter uma bicicleta para seu trabalho, etc... As habilidades dos jovens – for-

ça, resistência física, agilidade, velocidade... – eram exploradas por um sujeito acima de suspeita, 

um funcionário da justiça local. Neste caso, existia uma relação de subordinação dentro de um gru-

po subalternizado (Januário apenas sabia ler  e escrever,  não tendo formação, e era reconhecido 

como pobre). Os jovens, subalternos à Januário, eram chantageados economicamente e até ameaça-

dos em sua liberdade – como o era Pedro Farrapo. Se não apenas roubavam por conta desta coação, 

o fato é que a insubordinação de Aracildo, Pedro Farrapo e Nego Zé mostra que entendiam a relação 

de poder que estavam submetidos. Por certo os jovens tiveram que fazer um cálculo para decidir se 

insubordinar ou não ao dono no covil. Nesta conta deviam pesar o poder de Januário como serven-

tuário da justiça, a condição de pobreza em que viviam, uma vontade de não roubar (manifestada 

por Aracildo) e a luta por autonomia (pois veremos que Pedro Farrapo se manteve no mundo crimi-

nal, contudo construindo um covil próprio, mais horizontal)283.

E aqui talvez esteja um dos muitos  por quês  do uso do temo subalternidade e não classes 

dominadas, porque a questão, como sugere Dipesh Chakrabarty, é falar de “pessoas que em sua vida 

cotidiana  se  encontravam submetidas  à  relações  diretas  de  dominação e  subordinação”,  ou em 

283 No cancioneiro do sertão baiano há também indícios do cálculo que um subalterno faz quando pensa em se rebelar 
do julgo do trabalho e do mando. Na música O peão na amarração, do cantor e compositor Elomar, toda a reflexão do 
narrador aponta para um desejo de romper a sua condição de subalterno (“é uma vontade a que me dá/ de um dia arreso-
lver/ quebrar a cerca da manga/ e deixar de ser boi manso/ quebra carro quebra canga/ de trabalhar sem descanso”), 
numa clara alusão do desejo de emancipação da subordinação e da condição de pobreza. Apesar de no final da música o 
narrador decidir esquecer esse desejo e aceitar a condição de peão, reflexões como esta mostra a complexidade do cál-
culo da insubordinação, o momento em que o desejo de libertação e os seus riscos são emparedados numa reflexão pro-
funda que questiona o próprio ser subalterno. Ver LP Cartas catingueiras I, Independente, 1983, faixa 07.é.
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outros termos, “introduzir a questão do poder dentro das análises de classe”284. Porque se é fato que 

todos, incluindo Januário, eram de setores populacionais empobrecidos da cidade, é também impor-

tante salientar que este reproduzia a desigualdade social e subordinação através da prática do covil. 

Poderíamos – para efeito de problematização política – imaginar a cena onde Januário, branco e 

com uma taca na mão, espancava Aracildo, pardo, jovem, pobre, e depois corria atras de Nego zé 

com um punhal na mão. Não se vê aí uma reprodução das formas de subordinação que a sociedade 

brasileira produziu com o regime escravocrata? Não é esta uma cena própria de subordinação dentro 

de uma classe já subordinada? Refletir sobre esta subordinação é importante não apenas para um 

apontamento crítico sobre condição subalterna e as implicações com a reprodução da dominação, 

mas também para conhecer certas formas que a própria subalternidade tomam por conta das condi-

ções de desigualdade social extremadas (pobreza dos jovens, ambição econômica de Januário).

Mas as formas que a subalternidade toma não devem ser apenas relacionadas com a precarie-

dade das condições sociais de sobrevivência. Existem formas mais sutis – e não menos importantes 

– de relações sociais cunhadas pelos grupos subalternos. Um exemplo importante talvez seja a con-

dição de solidariedade que a experiência marginal dos ladrões produziu. A solidariedade aqui se tra-

duz tanto na ação em conjunto, quer dizer, na constituição de uma malta, como na relação que se 

estabeleceu no momento da insurgência. Se, como observamos no primeiro capítulo, a solidariedade 

subalterna era um elemento comum da vida marginal das ruas de Itabuna, no caso da prática de rou-

bo, esta solidariedade se torna crucial para o êxito ou não do expediente. 

Aracildo nos informa em seu segundo depoimento que certa vez Januário instruiu ele, Pedro 

Farrapo e Orelhão para furtarem, na pensão Internacional ou na casa de Ester, o revolver do delega-

do regional Capitão Arquimedes José de Farias (que residiria em um desses dois locais), um aladim 

(um candeeiro ou lampião, muito usado numa época de precária iluminação pública) e um rádio. D. 

Rosinha ainda pedira  que eles pegassem as  joias  das mulheres  da mencionada pensão.  Os três 

jovens ladrões foram à casa de Ester, “mas como aina era cedo não poderam penetrar na casa e 

regressaram sem dar cumprimento as instruções de Januário”.  Voltaram da missão margeando o rio 

e observaram uma casa com boas chances de roubo. Eles perceberam “que os moradores estavam 

sentados na frente da casa”, então “foram pelo fundo e galgando uma escadinha alcançaram a sala 

de jantar de onde furtaram um relogio”285. O costume dos moradores da cidade de ficarem à frente 

da casa na noitinha – costume de uma sociedade ainda sem os efeitos cotidianos da televisão – e a 

forma como eram construídas as casas, com acesso também pelos fundos, foram essenciais. Mas 

também o foi a “escadinha” que tiveram que fazer para acessar  a sala de jantar da residência. Este é 

284 CHAKRABARTY, Dipesh. Entrevista con dipesh chakrabarty: ¿qué historia hacer para los sectores dominados? In: 
Contrahistorias, nº 12. Ciudad de Mexico: 2009.
285 CEDOC/UESC. Processo 3086/1952, op. cit., cópia do termo de declaração, fls. 33 e 33v.
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um exemplo que mostra que o companheiro, na prática do roubo, era essencial. 

Um caso em 1958 mostra esta necessidade prática, operacional, do companheiro. Um ladrão 

conhecido como Castanhinha (José Roque Nunes dos Santos) foi preso em 13 de março daquele ano 

com um menor. Segundo o  Diário de Itabuna, tal menor foi trazido “de Ilhéus para servir-lhe de 

espia e informante, nesta cidade”. O garoto afirmou que sua família era de Floresta Azul e que dese-

java voltar  para  lá,  porém Castanhinha  o convidou para  “trabalharem juntos”  em Itabuna286.  O 

menor, neste caso, talvez fosse uma forma que Castanhinha encontrou de não precisar dividir o 

espólio pela metade com um companheiro em igual posição e ainda assim assegurar que houvesse 

alguém para auxiliá-lo em sua operação ilícita.

Mas qualquer um que quando criança já cometeu pequenos delitos como roubar frutas nos 

quintais vizinhos, sequestrar bolas do colégio para bater um baba ou invadir casas abandonadas, 

deve saber que sempre é preciso que algum amigo (companheiro) faça a vigília para alarmar o outro 

da presença de adultos ou de quem quer que possa atrapalhar a traquinagem. Mas não se trata ape-

nas de uma necessidade operacional tática. Quer dizer, tem quem roube e quem vigie. Trata-se mui-

to mais de um sentido emocional e psicológico. O companheiro ou os companheiros produzem na 

verdade uma verdadeira catálise, no sentido explícito do termo: aumentam a velocidade e energia da 

prática ilícita por uma injeção imaterial de energia, ânimo, coragem. De alguma forma, burlar a lei, 

invadir o território do outro, requer uma força a mais do que o normal (talvez eu esteja balizando 

esta experiência a partir de minha não-vida marginal). De modo que precisamos do companheiro 

para burlar  as  regras.  Isto  ocorre  com uma criança que prefere  desobedecer  os  pais  junto com 

outras, para que “não apanhe sozinha”. Ou mesmo quando uma multidão destrói bens públicos e 

enfrenta autoridades287. A energia que se processa em coletivo produz uma sensação de potencia. É 

evidente que existiam razões práticas (fazer guarda, alertar, carregar, defender) para não se roubar 

sozinho, mas há também um elemento de cunho psicológico, energético, espiritual.

E este mesmo elemento foi usado na insurgência à Januário. Primeiro Aracildo e Pedro Farra-

po decidem denunciar o dono do covil e na noite da insurgência – e também do espancamento de 

Aracildo – também Nego Zé (por razões desconhecidas) também se rebela, mesmo sem ter acorda-

do com os outros dois rebeldes, e acaba sendo perseguido. Ou seja, de alguma forma naquela noite, 

três dos quatro jovens ladrões perceberam que era possível emergir à subordinação de Januário, 

mesmo que a denuncia partisse apenas de um e só tivesse sido acordada entre dois destes.

Esta  solidariedade foi  uma possível  definidora de uma consciência  para insubordinação e 

286 APMIJD. Diário de Itabuna, 14.03.1958, p. 06.
287 Ver caso da quebra de ônibus em 1947 na cidade de São Paulo em DUARTE, Adriano. O “dia de São Bartolomeu” 
e o “carnaval sem fim”: o quebra-quebra de ônibus e bondes na Cidade de São Paulo em agosto de 1947. In: Revista 
Brasileira de História. São Paulo, 2005, v. 25, nº 50, p. 25-60.

93



mesmo de uma certa consciência de ladrão288. Foi a partir da necessidade de trabalhar em coletivo 

que se estabeleceu a relação entre os insurgentes e a própria insurgência. Trabalhar para Januário, o 

fizeram cúmplices e, possivelmente, amigos, uma vez que tinham que compartilhar boa parte do 

tempo juntos (fosse roubando ou trabalhando no campo da Desportiva). Esta amizade foi funda-

mental no acordo que Pedro Farrapo e Aracildo fizeram para a delação. E é possível que esta expe-

riência de trabalho no covil tenha produzido uma consciência do que é ser ladrão. Esta não é linear 

nem pura. Envolve a capacidade moral de burlar as leis – nem sempre em proveito próprio – e se 

arriscar nas casas alheias, capacidade esta assentada pela presença do companheiro. Mas envolve 

também um apreço maior pelo companheiro que se arrisca numa incursão. Apreço que não significa 

viver e morrer pelo companheiro, mas pactuar com ele até o limiar do risco e do prejuízo próprio. É 

desta forma que se explica o fato de que pactuando com Aracildo a delação, Pedro Farrapo não 

interviu no espancamento que Januário realizou. Ele possuía um limite: a sua própria liberdade. E é 

desta forma também que se explica o fato de que Orelhão, sendo o principal companheiro em incur-

sões de Pedro Farrapo, tenha optado por defender Januário, uma vez que gozava de melhor trata-

mento, divisão do butim e acobertamento de um oficial de justiça, situação que poderia perder numa 

possível independência à Januário pela porta da denuncia – ele seria investigado e os policiais esta-

riam de olho nele. Veremos que este padrão se repetirá com alguma modificação em outros casos 

posteriormente analisados.289

O covil de Januário acabou com atuação dos investigadores de Salvador, mas as experiências 

produzidas em seu entorno foram de muita serventia para Pedro Farrapo e são representativas para 

entendermos porque a prática do covil (sem o número de quarenta ladrões) era importante numa 

forma de sobrevivência e num estilo de vida que se assentava sobre as barbas da riqueza dos poucos 

na cidade de Itabuna.

288 Aqui não estou utilizando a noção de consciência proposta por E.P. Thompson – concepção esta muito difundida na 
historiografia social brasileira. Trato consciência de forma mais simplória como uma apreensão e esclarecimento da 
situação de poder em que aqueles jovens estavam submetidos. Ou seja, não é como as experiências foram tratadas em 
termos culturais, mas como uma determinada situação foi compreendida a partir da experiência e da situação. Para uma 
primeira definição de consciência em Thompson e para uma crítica à esta concepção ver: THOMPSON, Edward P..  A 
formação da classe operária inglesa. Volume I – A árvore da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p. 09-14; e 
ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz.  História: a arte de inventar o passado. Ensaios de teoria da história. 
Bauru, SP: Edusc, 2007, p. 235-246.
289 Homi K. Bhabha, ao comentar um texto do historiador indiano Renajit Guha (mentor do grupo Subaltern Studies) 
sobre a consciência rebelde de campesinos, afirma que quando o historiador busca assimilar o momento de consciência 
rebelde ao momento culminante de uma série, então ele fica mal-equipado para entender as contradições do próprio 
movimento. Bhabha concorda com Guha de que deve-se abandonar uma busca pela “consciência perfeita e imaculada” 
que só vê solidariedade no comportamento rebelde, e passar para uma condição onde se observe também”o seu Outro, 
ou seja, a traição”. Esta advertência é salutar também para entender os ladrões que apesar da dependência de um compa-
nheiro, possuíam uma determinação de suas vidas baseadas no salvaguardar de sua liberdade. Ver BHABHA, Homi K. 
O local da cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998, p. 260-161.

94



Solidariedade, economia e estilo de vida 

Ali Babá é quem descobriu o covil dos ladrões em sua história, mas foi a escrava de seu irmão 

ganancioso Cassim Babá (morto no covil pelos ladrões), Morjana, que mata os 40 ladrões. Se um é 

o descobridor dos ladrões e a outra é aquela que os extermina, ambos só possuem tais papéis por 

acaso. Ali porque era pobre e trabalhando como lenhador avistou os ladrões e o covil, e Morjana só 

entra na história porque seu antigo amo Cassim foi morto pelos ladrões e o porque se tornou escrava 

de Ali (porque este casou com a esposa de seu falecido irmão e herdou seus bens)290. O acaso parece 

ser um fator que determina a história dos subalternos mais do que daqueles que se assenhoram dos 

controles da sociedade. “A ocasião faz o ladrão”, diz um dito popular. Ali roubou os ladrões porque 

era pobre e estava cortando lenha no momento exato que os ladrões chegavam na gruta. E porque 

roubou ladrões, acabou envolvendo Morjana na história e graças a ela, obteve seus 100 anos de per-

dão291. 

Ocasião (como em Ali Babá) é um termo muito caro para entender a vida de ladrões em Itabu-

na no período que estudo. Na noite de 30 para 31 de janeiro de 1952, pouco tempo depois do fecha-

mento do covil de Januário, quatro ladrões (o número parece se repetir) roubaram à residência e 

pensão de Jacob Bittat. Um dos que participaram daquela ação afirmou que “penetrou [na casa] por 

ter encontrado a porta do fundo aberta”292. A ocasião, neste caso, por certo não fez o ladrão, uma vez 

que o depoente e outro dos quatro participantes já eram conhecidos da polícia. Contudo foi o fato de 

terem aproveitado esta situação que estes sujeitos subalternos se tornaram visíveis para esta história 

e que, consequentemente, foi possível reencontrar Pedro Farrapo.

Farrapo estava naquela noite junto com Antonio dos Santos (conhecido como Antonio Guaia-

mum), o depoente mencionado, um jovem de 19 anos, pardo, nascido no distrito e Cajaíba, municí-

pio de Valença, analfabeto e que à época morava num cômodo na Mangabinha. Outros dois ladrões 

estavam com eles naquela noite, Zaú e Carboreto, dos quais não tenho informações individualiza-

das. Da casa de Jacob Bitatt levaram dois litros de uísque, dois litros de conhaque e duas garrafas de 

cinzano. A quantia do roubo foi pouca comparado ao número de membros daquela malta, de modo 

que se planejaram o roubo à pensão, algo os fizeram não levar objetos de maior valor. De fato a 

ocasião “porta do fundo aberta” fora determinante. 

290 Quando Ali Babá entrou a primeira vez na gruta dos ladrões, levou para sua casa muito ouro. Seu irmão Cassim 
ficou sabendo do ouro e ameaçou-o denunciar à justiça caso não contasse o segredo. Ali conta e Cassim vai à gruta com 
10 animais para recolher o ouro, o problema é que depois de adentrar, ele esqueceu das palavras mágicas para abrir a 
gruta. Os ladrões chegaram e o mataram. Por isso Ali casa com a mulher de Cassim e herda Morjana.
291 Morjana salvou Ali Babá de ser morto pelos ladões nas três situações em que estes investiram para o matar. Por 
conta deste mérito, Ali a tira da situação de escravidão casando-a com um filho seu.
292 CEDOC/UESC. Arquivo Judiciário de Itabuna – Vara Crime. Processo 1438, acusa e julga Antonio dos Santos, vul-
go Antonio Gaiamun por roubo. Termo de interrogatório de Antonio Santos em Itabuna no dia 07.02.1952, fl. 4.
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Foi por conta especificamente deste roubo que Antonio Guaiamum foi preso. E os documen-

tos de sua prisão nos revelam três importantes elementos: 1) a solidariedade entre os ladrões; 2) a 

economia de um pequeno covil; 3) e que a prática do roubo obedecia, após à lógica da sobrevivên-

cia, um estilo de vida. Estes três elementos devem nos esclarecer sobre dimensões ainda não anali-

sadas na vida dos ladrões e podem contribuir com o debate sobre produção de delinquência e crime, 

no qual Michel Foucault continua sendo muito caro.

Guaiamum nos revela no depoimento que deu no ato de sua prisão que “apesar de ser gatuno 

profissional, não tem agido; que tanto não tem agido que para comer seu companheiros, Zaú, José e 

Pedro Farrapo eram quem saiam a rua para arranjar mantimentos e levarem” para ele293. É possível 

que Guaiamum estivesse aqui agindo conforme aquela consciência de ladrão que apesar de pactuar 

com o companheiro, nem sempre quer sofrer a penalidade sozinha. Contudo não é nesta hipótese 

que acredito.  Em interrogatório realizado cinco dias depois,  o próprio Guaiamum reafirma esta 

posição de que apesar de viver de roubos, não estava mais roubando. Ele afirma que depois do rou-

bo à casa de Jacob Bittat “só saiu a rua uma unica vez (…), mas não agiu com cousa alguma; que 

Zaú e José, um gatuno que está preso, era quem saia a rua para vender mercadorias e levar para casa 

o que comer”294. Só que diferente da postura de quem está entregando seus companheiros, ele afir-

ma adicionalmente “que sempre agiu sosinho e na ocasião do furto da casa de Jacob foi que juntou-

se a Pedro Farrapo, Carboreto e Zaú”295.

Este fato de terem se juntado para o roubo na pensão me parece revelador para fortalecer a 

hipótese anteriormente levantada de que a insubordinação de Pedro Farrapo contra Januário tinha 

um cunho de solidariedade e outro de defesa da autonomia. Farrapo aparece neste novo caso partici-

pando de um roubo só que não mais como subordinado ao dono do covil. Muito embora o covil fos-

se o cômodo que Guaiamum estava residindo, de onde foram apreendidas muitas mercadorias, não 

há qualquer elemento discursivo em todo processo que afirme ou deixa sub-entendido uma subordi-

nação como a que ocorria no covil de Januário. Farrapo estava agora roubando entre iguais. E como 

igual ele ajudava seu colega de furto, vendendo as mercadorias e providenciando mantimentos. Não 

se sabe se Guaiamum estava doente ou simplesmente não saia de casa para evitar sua associação 

com o roubo, uma vez que era maior de idade, podendo ficar preso – ainda que como vimos no 

capítulo anterior, o juiz Claudionor Ramos parecia não considerar tanto esta lógica –, uma vez que 

era muito conhecido das autoridades por suas muitas outras passagens pela polícia. Contudo o fato é 

que eram seus colegas de furtos que os auxiliavam diante destes possíveis problemas. Pois quando 

resolveu parar um pouco de “agir”, após o roubo da casa de Jacob Bittat, ele afirma que “ficou 

293 CEDOC/UESC. Processo 1438, op. cit., Auto e prisão em flagrante de 02.02.1952, fl. 02 e 02v.
294 Ibidem, Termo de declaração, fl. 4.v.
295 Ibidem.
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comendo do produtos dos furtos que antes praticara com Pedro Farrapo”296.

Ao que tudo indica Pedro Farrapo conseguiu um novo companheiro para roubos logo após o 

desfecho do covil de Januário. A situação é compreensível. Do butim do trabalho que fizera para 

Januário apenas ganhou a quantia de 50 cruzeiros (Cr$ 50,00). O oficial de justiça não dividia o 

butim com ele e é de se imaginar que após o fechamento pela polícia do covil, nada ficou para 

aumentar sua parca remuneração. Era preciso então arranjar dinheiro e sobreviver. A parceria com 

Guaiamum e os outros parecia mais horizontal e dali poderia tirar uma boa soma, como veremos 

posteriormente.

Uma outra dimensão desta solidariedade está no fato informado por Guaiamum da relação 

existente entre os ladrões e suas famílias. Segundo ele, José (que não saberia dizer se poderia ser 

Orelhão,  Nego Zé ou outro ladrão) teria sido preso pela polícia e “Zaú não foi preso porque a mãe 

de Pedro Farrapo avisou a ele que a policia andava o procurando e ele fugiu”297. Sabe-se pelo pro-

cesso de habeas-corpus de Januário que a mãe de Farrapo era Maria Amelia Santos e que morava 

na Mangabinha, mesmo bairro que Guaiamum alugou um cômodo para residir e fazer de covil298. É 

possível que nesta rede social o fato de morarem no mesmo bairro – diga-se de passagem, um dos 

bairros onde mais tenho achado ação e residência de ladrões para o período estudado – e de se 

conhecerem contribuísse muito para um acobertamento. A situação de pobreza e a convivência com 

o ilícito provavelmente contribuiu para a conivência de D. Maria Amélia, de tal ponto que ajudasse 

mais a Zaú do que  polícia, a lei, a sociedade civil e etc. Ali havia uma solidariedade maior com os 

seus do que com aquilo que chamamos de nação – muito parecido com a cumplicidade que os 

moradores das favelas muitas vezes possuem com os traficantes de droga, imagem que a imprensa 

difunde cotidianamente.

Esta minha insistência a respeito desta solidariedade se deve ao fato de contornos mais ou 

menos claros desta comumente aparecerem em processos crimes ou em matérias jornalísticas que 

envolve a vida de ladrões. Uma das reflexões penosas que tive que meditar é se de alguma forma 

onde eu vejo esta solidariedade não seriam apenas frutos de uma determinação obsessiva dos pode-

res para incriminar os ladrões e fazer destes vilões coletivos da sociedade(?). Porém diferente de 

muitas análises sobre poder e controle social, que privilegiam uma fala às vezes totalitária sobre a 

dominação, aqui encontrei testemunhos distintos, com caráteres às vezes ambíguos, mas que de uma 

forma ou de outra traziam o elemento solidariedade marginal (ou de ladrões) inseridos, em geral, 

nas falas dos próprios sujeitos subalternos. Por outro lado, esta minha insistência possui um caráter 

político dentro da interpretação histórica. Pois além deste elemento ser repetitivo na massa docu-

296 Ibidem.
297 Ibidem.
298 CEDOC/UESC. Processo 3086/1952, op. cit., cópia do termo de declaração, fl. 24.
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mental, eu tenho o ressaltado como forma de analisar melhor as formas que a subalternidade organi-

za para minimizar os impactos da subordinação e mesmo para conviver com ela. E a solidariedade 

é, neste caso, um elemento fundamental para um discurso que busca problematizar as formas sim-

plórias de se tratar a marginalidade.

Encontrei este elemento de solidariedade marginal do início até o final da década de 1950. Só 

como amostragem desta continuidade, há um caso interessante onde um ladrão é interrogado como 

principal suspeito de um assassinato ocorrido no bairro Santo Antônio em Itabuna – então conheci-

do como Coreia299 –, mas que ao contar como foi preso revela mais contornos desta solidariedade e 

desta rede marginal. Trata-se de José Possidônio dos Santos, também conhecido por Tijelinha, Can-

domblé Elétrico ou Adobinho. Em 1958 ele tinha 23 anos, era natural de Coarací, solteiro, analfabe-

to, negro, sem profissão – segundo o fichamento policial, “pois vive de furtos e roubos” – e sem 

residência – também segundo o fichamento, “devido ao seu meio de vida”.300 Ele afirma “que foi 

preso em Itororó no dia quatorze do corrente, porque foi encontrado vestido numa das camisas con-

tidas em umas malas que, com Garcez e Domingos, companheiros de aventura, roubaram da Agen-

cia de Itapetinga, na noite de sete para oito do corrente” (grifo meu). Após o roubo, Tijelinha e seus 

companheiros foram à beira do rio Catolé para verificar o que havia nas malas roubadas e dividirem 

o butim301. 

Na ocasião  em que  Tijelinha,  Domingos  (também conhecido  como Guarda  Noturno)302 e 

Arnaldo Santos (conhecido como Gordinho), outro companheiro, assassinaram o carroceiro Domin-

gos Malaquias dos Santos, os três tinham chegado de Ilhéus – a rede e o trânsito de ladrões era mui-

to intenso nas cidades que iam de Ilhéus até Vitória da Conquista, como veremos adiante. Estavam 

em busca de um livros de histórias que Guarda Noturno deixou na mãos de uma possível prostituta 

conhecida como Carminha. Eles estavam em destilada alegria. Tomando gracejos com garotas, tal-

vez bebendo e certamente armados. Eles eram conhecidos por serem valentões, ou nos termos do 

carroceiro assassinado Malaquias, “eram acostumados a botar gente para correr”303 (expressão que 

299 Este é um outro fator importante. Muitos distritos e bairros de Itabuna tinham apelidos ligados a lugares que de 
alguma forma sofreram com guerras: o Bairro Conceição era conhecido como Abissínia (talvez resquícios da guerra de 
Mussolini na Etiópia) e a distrito de Ibicaraí era conhecido como Palestina. Estas ligações com lugares em guerra era 
uma forma que os populares (e as vezes os próprio poderes) encontravam de representar dado lugar como violento. 
Sobre Conceição X Abissínia, ver o último capítulo de minha monografia, “A saga contra a Abissínia é pelo dono do 
Conceição”, SOUSA, Erahsto Felício. O Conceição em retalhos de cidade, margens e dono – uma Itabuna-BA nos 
territórios subalternos (1950-55). Universidade Estadual de Santa Cruz, curso de licenciatura em história. Monografia 
de conclusão de curso. Orientadora: Prof. Msc.Kátia Vinhático Pontes. Ilhéus: 2007, p. 67-83.
300 CEDOC/UESC. Arquivo Judiciário de Itabuna – Vara Crime. Processo 551 de 1958, acusa José Possidônio dos 
Santos e outros de homicídio. Termo de interrogatório de José Possidônio dos Santos em 17.09.1958, em Itabuna, fl. 31.
301 Ibidem.
302 Guarda Noturna foi preso em fevereiro de 1958 quando dormia na Balança do Estado na Rodovia para Ibicaraí com 
outros ladrões, José Alves dos Santos (conhecido como Quiche) e Osvaldo Silva (Baleado). Com eles foram apreendi-
das armas, incluindo pexeiras. Ver APMIJD. Diário de Itabuna, 15.02.1958, p. 06.
303 CEDOC/UESC. Processo 551/1958, op.cit., fl. 31v.
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usou para intimar os três valentões). Esta imagem muito se assemelha com aquelas imagens de mar-

ginais que mataram Maria Rosa ou que saíam às ruas bebendo, agredindo transeuntes, roubando, 

namorando e etc que descrevi no capítulo anterior. O problema, sobretudo do carroceiro, foi que deu 

de enfrentar, montado em sua besta, os três valentões, dizendo que “ali quem botava gente para cor-

rer era ele Malaquias”. Os três ladrões valentões estavam fazendo gracejos com duas garotas do 

bairro e certamente viram seu brio quebrado com Malaquias dizendo aquelas palavras, passando 

montado entre eles, e os rodeando. Entenderam, então, de levar as garotas até a porta da capelinha e 

depois acertaram as contas com o carroceiro que acabou morto à facadas304. Assim procederam, e 

como não tivessem feito nada demais, um dos ladrões valentões passou pelas meninas e gritou: “as 

meninas matei o cabra”305.

É claro que contou muito o fato de estarem em três e do carroceiro Malaquias não estar acom-

panhado. Mas o que me parece importante ressaltar aqui é que a condição de solidariedade não era 

apenas algo utilitário para a sobrevivência na prática dos furtos. Os três ladrões valentões estavam 

passeando na cidade, em busca de um livro de histórias (quem sabe dentre elas não estaria a de Ali 

Babá?), conversando com garotas, se exibindo para elas. Ou seja, mantinham um companheirismo 

para além da malta e que provavelmente contribuía para a união no campo marginal e da própria 

produtividade do covil. Passemos agora para um primeiro esboço de uma economia do roubo.

Para este esboço de economia marginal eu utilizarei dois documentos distintos. Para pensar a 

produtividade de um covil que cometia muitos roubos de objetos com baixo valor eu irei usar o 

“Auto de avaliação” das mercadorias apreendidas no covil de Guaiamum, Zaú, Farrapo, José e Car-

boreto. E para entender um saldo imaginário que um ladrão poderia ter a partir dos roubos, usarei o 

depoimento de Januário sobre o quanto pagava para cada ladrão.

A tabela 7 mostra as mercadorias apreendidas no covil de Guaiamum. Nela poderemos obser-

var que as mercadorias apreendidas possuíam um baixo preço por unidade, bem diferente dos obje-

tos apreendidos no covil de Januário. Isto de alguma forma explica a diferente natureza destes dois 

covis. Enquanto Januário pretendia um enriquecimento com os roubos, o covil de Guaiamum e dos 

outros ladrões tinham objetivo de subsistência. É por esta razão que encontraremos quase que em 

sua totalidade mercadorias para o uso doméstico ou para alimentação (latas de sardinha, pratos, chi-

caras, facas, garfos, lata de querosene vazia e etc).

304 Ibidem.
305 Ibidem, fl. 25.
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Tabela 7: Mercadorias, quantidade, preço e produto do roubo do covil de 

Guiamum306

Mercadoria Quantidade (Itens) Preço/Unidade 
(Cr$)

Valor do roubo 
(Cr$)

Lata de Sardinha 11 10 110

Cinzano 1 25 25

Prato raso 10 10 100

Pratos para doce 8 7 56

Terrina de louça 1 30 30

Chicara para café 11 6,8 75

Chicara para cafezinho 8 5 40

Cálice de vidro 6 6 36

Copo de louça 2 5 10

Copo de vidro 2 2,5 5

Licoreira  de  vidro  c/ 
prato

1 60 60

Frigideira de alumínio 1 25 25

Açucareiro de alumínio 1 25 25

Estatueta de São Sebas-
tião

1 15 15

Espelho 1 10 10

Cebola (kg) 0,5 8 4

Machucador  de  madei-
ra

1 2 2

Facas grandes 5 10 50

Garfos grandes 4 10 40

Colheres de chá 4 2 8

Colheres de sopa 3 10 30

Lata vazia 1 6 6

Guardanapo 2 5 10

Toalha para pratos 1 10 10

Total 87 *** 782

Sabemos pelo depoimento de Guaiamum que o acúmulo de mercadorias que observamos nes-

ta tabela foi fruto de vários furtos cometidos por ele e alguns envolvendo Farrapo e os outros. As 87 

mercadorias apreendidas totalizaram um valor de 782 cruzeiros (Cr$ 782,00). A avaliação foi feita 

pelo perito José Grigório dos Santos e nem todas as mercadorias roubadas pela malta de Guiamum 

foram contadas. Muitas já tinham sido vendidas, outras eles consumiram. Assim o provável é que as 

306 Tabela composta a partir do Processo 1438, op. cit., “Auto de avaliação” que José Grigório dos Santos, como perito 
realizou para a polícia de Itabuna em 09.02.1952, fls. 8 e 8v.
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mercadorias apreendidas fossem ou de uso comum ou a parte do butim dos roubos pertencentes à 

Guaiamum. Como os objetos apreendidos eram de uso doméstico e a quantidade deles não era mui-

to superior ao usos regular, possivelmente era verdade o que Guaiamum falava quando afirmou ter 

parado de roubar. Em sua casa estavam objetos que talvez não quisesse vender e apenas usá-los. Por 

este motivo o valor total das mercadorias apreendidas ultrapassava pouco o salário mínimo de 1952 

que era de 600 cruzeiros (Cr$ 600,00)307. Não houve apreensão de qualquer quantia em dinheiro. E 

dado que com o espólio dos roubos não foi encontrado nenhum objeto de grande valor (o mais caro 

era a licoreira que custava 60 cruzeiros), é possível que esta malta não estava obedecendo o mesmo 

estímulo de enriquecimento que o covil de Januário possuía.

Observamos agora algumas contas referentes ao covil de Januário. Primeiro devo alertar que 

tenho consciência que estas contas só devem servir de caráter ilustrativo, pois foram retiradas de um 

depoimento onde Januário afirmava não ser receptador nem dono do covil, apenas consumidor de 

produtos roubados – estratégia fundamentada pelo seu advogado e ex-prefeito Ubaldino Brandão 

que consistia em retirar-lhe a acusação de receptação e torná-lo apenas consumidor de objetos rou-

bados. Ainda que frutos de um depoimento que falseava a realidade, estas contas servem para mos-

trar a diferença entre os dois covis e quanto um ladrão poderia ganhar uma vez que estivesse agindo 

horizontalmente com vistas não apenas à sobrevivência, mas à uma vida com mais dinheiro – e esta 

conta será importante para pensar no estilo de vida de alguns ladrões.

Diferente das mercadorias, da quantidade, dos preços e do produto final do roubo do covil de 

Guiamum (baseado mais em produtos de cozinha), no covil de Januário foram apreendidos poucos 

objetos, mas estes eram eletrônicos, vestuários e etc., produtos de alto valor – por vezes uma merca-

doria custando o equivalente à três salários mínimos. A tabela a seguir foi montada com informa-

ções que Januário informou à polícia sobre a origem das mercadorias apreendidas em sua casa. 

Informa de quem as teria comprado e por qual valor. Como disse, ele não comprou aquelas merca-

dorias dos jovens ladrões, mas é possível que o valor que Januário informou à polícia tenha algum 

fundamento. Como ele vendia as mercadorias roubadas, devia saber os valores aproximados e se 

tentou dar algum caráter de realidade ao seu depoimento, deve ter usado esses valores. De modo 

que é possível que ele tenha dito os valores que ele mesmo vendia as mercadorias, só que colocando 

como vendedores de mercadoria roubadas os jovens. Além da informação de parte da produtividade 

do  covil  de  Januário,  poderemos  imaginar,  a  partir  dos  números  informados por  ele,  o  quanto 

ladrões que agissem juntos e dividissem igualmente o butim poderiam ganhar de suas ações. Obser-

vemos a tabela 8:

307  Anuário Estatístico do Brasil. Ano XIII 1952, op. cit., p. 344.
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Tabela 8: Mercadorias, preços e ladrões no covil de Januário308

Mercadoria Preço de compra (Cr$) Ladrão

3 chapéus finos 550 Orelhão

1 rádio 700 Orelhão e Farrapo

1 rádio 500 Todos

1 relógio 500 Todos

Remédios* 130 Todos

1 guarnição de cama 200 Farrapo e Orelhão

1 capacho 20 Nego Zé

11  Garrafas  de  vinho  branco 
Frizante

800 Farrapo, Orelhão e Aracildo

2  óculos  Ribam  de  aro  de 
metal, 1 óculo de grau de aro 
de Tartaruga e um anel de for-
ra de outro e pedra lilás*

120 Farrapo

Total 3520

* Valor aproximado uma vez que o depoente mencionou “cento e poucos” cruzeiros.

A coluna “preço de compra” são os valores que Januário declarou das mercadorias que teria 

comparado dos jovens (descriminado por atuação na coluna “ladrão que roubou”). O provável salá-

rio de 1951 era de 240 cruzeiros (Cr$ 240,00), igual ao de 1950. Ou seja, se tomarmos os valores 

oferecidos por Januário – e não questionados pela polícia – como possíveis valores reais dos preços 

daqueles produtos roubados, podemos afirmar que o valor em cruzeiros das mercadorias apreendi-

das (ou seja, sem contar com as que já tinham sido vendidas e as outras não aprendidas como as 

joias dadas para D. Rosinha) foi maior que 14 vezes o salário mínimo da época. Isto porque Januá-

rio tinha no roubo uma forma de enriquecimento e não de sobrevivência, então solicitava dos jovens 

ladrões mercadorias com alto valor (rádios, relógios de peça e de pulso, chapéus finos, garrafas de 

vinho branco...). Assim os objetos do roubo eram distintos daqueles encontrados no covil de Guaia-

mum e, por tanto, mais caros.

Agora para imaginarmos quanto os jovens poderiam ganhar caso aqueles roubos tivessem 

sido praticados sem a subordinação à Januário, vamos contabilizar seus possíveis respectivos rendi-

mentos. Temos que considerar que o covil ficou em atividade com aqueles quatro jovens por pouco 

mais de um mês e que muitos dos objetos roubados não entraram naquela lista porque não foram 

aprendidos pela polícia, de modo que haveria mais cruzeiros para acrescentar ao valor que contabi-

lizarei. Também devemos considerar que o valor adquirido pela venda dos objetos roubados seria 

dividido igualmente entre aqueles que roubaram. Com essas considerações e a partir dos números 

308CEDOC/UESC. Processo 3086/1952, op. cit., fl. 3 e 3v. da “cópia do auto de prisão em flagrante”.
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contidos na tabela anterior, podemos imaginar que em um mês de atividade Orelhão teria ganho Cr$ 

1539,16; Farrapo ficaria com Cr$ 1019; Aracildo com Cr$ 549,16; e Nego Zé com Cr$ 302,5. 

Como pode ser observado cada um, mesmo os que agiam menos como Aracildo (talvez porque não 

queria roubar) e Nego Zé (por ter apenas 14 anos e menos experiência), teriam ganhado valores 

superiores ao salário mínimo da época.  Orelhão teria ganho mais que seis salários (talvez por ser 

mais velho e certamente por roubar mais) e Farrapo, porque já tinha experiência no ramo, ganhou 

mais do que quatro salários mínimos. De modo que comparado ao quadro de precariedade social 

que esbocei no início deste capítulo, o roubo podia ser uma boa alternativa de sobrevivência.

Poucas matérias jornalísticas sobre roubos informam os valores dos objetos furtados. Isto por-

que muitas vezes os próprios roubados não informam para manter discrição e por motivos de segu-

rança. Este é um fato que contribui para que o jornal não ajude muito para pensar esta economia 

marginal. Mas houve exceções em 1958. Em fevereiro, na madrugada do dia 13 um grande roubo 

foi realizado no Suez Hotel. O jornal informa que os ladrões levaram um relógio Rolex de ouro ava-

liado em 25 mil cruzeiros (Cr$ 25.000,00), um relógio universal avaliado em 12 mil cruzeiros (Cr$ 

12.000,00), um calça nova de gabardine que continha algum dinheiro no bolso, um óculos, um 

revolver Taurus, uma caneta Paker, um isqueiro, uma quantia de 4 mil cruzeiros (Cr$ 4.000,00), 

mais uma calça de linho, um molho de chaves e uma quantia de 1.200 cruzeiros (Cr$ 1.200,00). Só 

em valores declarados foram roubado Cr$ 42.200,00, valor alto para os padrões da época e capaz de 

sustentar os ladrões por algum tempo sem atuar no roubo.

Um roubo menor ocorreu em 12 de março na residência de João Candido Vieira Torres. O 

Diário de Itabuna informou que daquela residência o ladrão levou “uma capa cinza no valor de 

Cr$1.800,00, que continha num dos bolsos, a importância de Cr$1.200,00; um relogio de pulso no 

valor de Cr$3.000,00 e mais uma carteira com a imporancia de Cr$4.300,00”309. É possível que pela 

precisão do roubo – acertar a capa com dinheiro, o local onde se guardava o relógio, a carteira com 

dinheiro – fosse alguém que conhecesse a residência e o dono. Ainda assim nesta agência fica claro 

o êxito de levar um alta quantia em apenas um roubo. Um outro ladrão com grande experiência pro-

fissional, 11 anos de roubo, conhecido como Correinha foi preso alguns dias antes com a importân-

cia de Cr$ 11.330,00 quando tentava roubar o Hotel Odete em Itabuna310.

Estes altos valores, por certo, fez com que muitos ladrões desistissem de procurar um trabalho 

legal optando por ter no roubo um estilo de vida. Este é o caso de Guaiamum. Ele afirmou várias 

vezes em seu depoimento que muito embora vivesse de roubar, não estava roubando. Não por isso o 

covil e a malta deixavam de funcionar. Afirma que as mercadorias apreendidas em sua casa “foram 

309 APMIJD. Diário de Itabuna, 14.03.1958, p. 06.
310 APMIJD. Diário de Itabuna, 04.03.1958, p. 06.
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deixadas em sua casa pelo gatuno de nome Zaú e todos foram furtados com a presença de Pedro 

Farrapo em diversos logares”. Ele afirma que depois do roubo à pensão de Jacob Bittat “alugou um 

pequeno comodo na rua da Mangabinha, para descançar um pouco e ali ficou comendo dos produ-

tos dos frutos que antes praticara com Pedro Farrapo”. Eram os outros ladrões quem saíam à “rua 

para vender mercadorias e levar para casa o que comer”311. Guaiamum parecia estar “de férias”, 

vivendo do produto de roubos anteriores – esta é outra vantagem que se soma à possibilidade de 

conseguir mais dinheiro do que com um trabalho formal, podia ficar durante dias e dias sem traba-

lhar. Ele já tinha em seu histórico o roubo à farmácia São José de propriedade de Gonçalo Pinto de 

Mendonça, de quem foi empregado doméstico, e já tinha roubado as chaves do Correio & Telégra-

fos da cidade312. Após estes roubos e o roubo à pensão, decidiu parar de agir por algum tempo, 

vivendo do butim dos roubos já cometidos. Ou seja, ele acumulava de alguma forma e pensava só 

voltar a agir quando necessitasse. Como é sabido pelo inquérito policial, Guaiamum já tinha sido 

empregado doméstico de Gonçalo Pinto e de outras pessoas, já tinha trabalhado como copeiro na 

pensão Internacional, de modo que o roubo foi uma opção e não a última escolha possível. 

Isto, é claro, ia contra todo discurso a favor do trabalho manifesto pelos setores hegemônicos 

da cidade, seja na crônica jornalística, seja nas opiniões de membros do poder público. No relatório 

que o delegado regional Cap. Arquimedes José de Farias faz para a justiça, este afirma que mesmo 

os empregos de Guaiamum tinham como plano de fundo o roubo. Afirma o delegado que há “tem-

pos nesta  cidade,  se dedicava ele  [Guaiamum] a  empregos domesticos,  provavelmente,  para  se 

familiarisar com os costumes da casa e conhecer mesmo a situação financeira dos patrões, para em 

futuro faser 'o trabalho'”313. Provavelmente esta afirmação tinha objetivo de acusar Guaiamum, mos-

trar que havia algo errado com seu psiquismo, com seu caráter, uma vez que muito embora tivesse 

oportunidades de trabalho, optou para o roubo. E talvez haja algo de verdadeiro nisto. Nenhum 

problema com o psiquismo ou com o caráter, mas talvez o roubo fosse uma porta de emergência à 

subordinação que estes subalternos podiam viver como trabalhadores domésticos, como analfabe-

tos, como negros e pardos, enfim, como subalternos. Assim, veremos que não era incomum que se 

optasse pelo roubo mesmo tendo um emprego.

Este era o caso de algumas trabalhadoras domésticas. No final da década de 1950 o Diário de 

Itabuna denunciou um tipo de crime que estava aumentando nas casas das famílias de classe média 

e classe alta de Itabuna: o roubo praticado pelas trabalhadoras domésticas. Em novembro de 1957 o 

periódico foi à delegacia conversar com o então delegado regional, Capitão Admar Queiroz. Nesta 

oportunidade ficaram sabendo que a doméstica Hercilia Ferreira teria roubado seu patrão Emmanuel 

311 CEDOC/UESC. Processo 1438 de 1952, op. cit., Termo de Interrogatório, fl. 4v.
312 Ibidem, fl. 4 e 4v.
313 Ibidem, Relatório, fl. 13.
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Veiga, coletor federal em Itabuna. A polícia conseguiu recuperar os dois anéis roubados, mas o dele-

gado solicitou ao jornal que fizesse um apelo “às donas de casa para que tenham mais cuidado na 

admissão das  suas  empregadas,  exigindo referencias e  tomando as devidas  precauções”314.  Este 

pedido de precaução foi pouco comparado ao esquema de controle que estava sendo proposto dois 

anos e meio depois desta matéria.

O colunista do Diário de Itabuna Celso Rocha afirmava em julho de 1960 que “o número de 

furtos,  por  parte  dos  empregados  domésticos,  aumenta  assustadoramente,  não  sabendo mais  as 

donas de casa em quem confiar”. Menciona um roubo de pouco valor ocorrido na residência do 

Titio Brandão (homem que organizava natais para crianças pobres). Como as ocorrências estavam 

crescendo, Celso e Titio Brandão planejavam organizar “uma espécie de cadástro através do qual 

todos os empregados domésticos, de ambos os séxos, seriam identificados, inclusive com as suas 

referencias anotadas”.  Os dois procuraram o delegado Horton Pereira Olinda, mas este afirmou que 

a polícia não dispunha de meios necessários para “um serviço especializado, como é o de identifica-

ção”. Mas o delegado sugeriu que as donas de casa organizassem um “escritório de identificação”. 

Neste conteria um arquivo com um fichário e “cada empregado teria ali a sua ficha, com retrato, 

referencias, habilidades profissionais e até um registro datiloscópio (impressões digitais)”. Seria um 

trabalho difícil, pois segundo o colunista havia em Itabuna “cerca de cinco mil empregados domés-

ticos”. Mas insistia que tal organização deveria ser feita, pois “organizações dessa natureza existem 

em todas as grandes cidades do Mundo, com resultados apreciáveis no que diz respeito ao contrôle 

do material humano em disponibilidade para serviços caseiros”. Por fim, o colunista afirmou que 

Ilhéus e outras cidades circunvizinhas já possuíam organizações similares.315

Como as mulheres eram maioria nos trabalhos domésticos,  este sistema de cadastramento 

visava sobretudo controlar este corpo de trabalhadoras, constrangendo e impedindo que a opção 

pelo roubo saísse sem um punição adequada. Este arquivo de trabalhadoras domésticas era uma fer-

ramenta de auxílio à incriminação destas. Não encontrei registros, mas conheci casos antigos onde 

patrões acusavam empregada de roubo para não pagar os direitos que lhes era devido. Quem sabe 

tal arquivo não servisse para diminuir a margem de manobra destas trabalhadoras e mesmo limitar 

seu ir e vir, seu acesso aos seus direitos? 

Até onde se sabe, este sistema só foi esboçado. Mas a própria sugestão de sua realização mos-

tra como roubar permanecia uma opção – às vezes um estilo de vida – mesmo quando se conseguia 

um emprego regular. No caso das trabalhadoras domésticas deve-se acrescentar a provável baixa 

remuneração e subordinação que muitas tinham neste ambiente como elementos para a prática do 

314 APMIJD. Diário de Itabuna, 08.11.1957, p. 04.
315 APMIJD. Diário de Itabuna, 23.07.1960, p. 02.
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roubo. Contudo este roubo se diferenciava de forma flagrante daquele que tenho estudado neste 

capítulo, uma vez que não precisava da malta, era realizado num lugar específico onde se trabalhava 

e não em várias casas, e sua lógica era mais aumentar o seu ganho do que sobreviver do roubo.

Ainda assim mencionar  o caso das trabalhadoras domésticas é importante para fazer  uma 

exceção à vinculação entre roubo e precariedade social, que tenho realizado. Isto porque conforme 

salienta Foucault, é muito perigoso fazer tal relação, como na expressão popular justificadora “ele 

rouba porque é pobre”. Segundo o filósofo francês, este discurso produz de forma escondida uma 

internalização da delinquência no sujeito: “Ele rouba porque é pobre, mas você sabe muito bem que 

nem todos os pobres roubam. Assim, para que ele roube é preciso que haja nele algo que não ande 

muito bem. Este algo é seu caráter, seu psiquismo, sua educação, seu inconsciente, seu desejo”316. 

Para abrir exceção à este discurso ou à esta lógica, é sempre importante pensar na situação (no 

momento contingente da ação) e na compreensão que muitas vezes os subalternos precisam tirar 

proveito da ocasião.  Mas aproveitar a ocasião é o mesmo que estilo de vida?

Acredito que não. Quando mencionei estilo de vida, estava mais pensando em casos como o 

de Guaiamum e de Pedro Farrapo que já viviam do roubo, tinham neste o seu meio de vida, sendo 

que, no caso do primeiro, teve chances de trabalhar formalmente. Estilo de vida também não deve 

ser tomado aqui como algo que se decide e se faz de sua vida sem as pressões da subordinação. A 

escolha de viver como ladrão existiu e continua existindo, ainda que as razões para tal se liguem às 

condições de subordinação vividas dentro dos setores empobrecidos da sociedade.

Mas veremos a partir de agora que existiam pessoas que tomavam o roubo como estilo de 

vida na acepção mais banal deste termo. Escolheram viver assim não apenas para sobreviver, mas 

para galgar prazeres e desejos jamais imaginados para pessoas pobres.

Estilo de vida e as redes de ladrões

O ano de 1958 possui alguns testemunhos interessantes sobre ladrões que optaram por uma 

vida na marginalidade. Anteriormente mencionei Correinha, o ladrão com quem foi apanhado a 

quantia de Cr$ 11.330,00 quando assaltava um hotel (ver ilustração 19). Segundo informou o perió-

dico Diário de Itabuna ele começou à viver como ladrão desde os 20 anos de idade na cidade de 

Belo Horizonte, mas passou pelo Rio de Janeiro e São Paulo. Ele “não gosta de agir senão nas gran-

des cidades e de preferencia nas capitais”. Correinha já vivia de roubar mesmo antes de ser preso 

em Itabuna. E nesta cidade já tinha assaltado em 1956 o Hotel Odete. Por esse motivo o jornal afir-

mava que ele tinha resolvido “veranear em Itabuna”. Em sua trajetória exposta pelo jornal ainda 

316 Ver capítulo “Sobre a prisão” em FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2001.

106



tinha espaço para suas cicatrizes frutos de arruaças com malandros das favelas cariocas até suas 

tatuagens nos braços e no peito317. Muito embora sua história, exposta no jornal, era algo extraordi-

nário no quesito ser ladrão como forma de vida, o periódico de Ottoni Silva dedicou mais espaço de 

sua crônica sobre ladrões à um outro ladrão, um prata da casa.

Foto  publicada  no  Diário 
de  Itabuna,  04.03.1958,  p. 
06.

Trata-se de Boaventura Pereira da Silva, o Vida Gozada. Coincidentemente (ou não) seu apeli-

do e seu primeiro nome, consecutivamente, foram sinais de seu estilo de vida e de sua relação com 

o destino: Vida Gozada deve ter sido um apelido que recebeu por roubar para se divertir com o 

butim; Boaventura parece indicar uma ironia do destino, como se desde o nascimento estivesse des-

tinado a viver na ventura, na sorte do roubo, na aventura das ruas e das cidades. A matéria que o 

Diário de Itabuna lhe dedicou cobria mais do que meia página, algo incomum em se tratando de 

escrever a trajetória de um ladrão. No testemunho que lemos há, de fato, coisas incomuns. Primeiro 

a espontaneidade em falar sobre sua vida marginal e segundo, uma consciência forte do que é ser 

ladrão.318

Ele foi preso no dia 05 de março de 1958 quando dormia numa ilha do Rio Cachoeira. O sol-

dado Walter319 o reconheceu e junto com outros colegas efetuou a prisão. Ao ser preso Vida Gozada 

disse “por vontade própria, que se não fosse preso, iria agir naquela noite mesmo, convidado por 

um colega, em uma sapataria do Bairro Conceição, pois segundo o seu colega, lá encontraram belos 
317 APMIJD Diário de Itabuna, 04.03.1958, p. 06.
318 APMIJD. Diário de Itabuna, 07.03.1958, p. 06. Fonte utilizada nos próximos parágrafos.
319 Este é sem dúvida um soldado que prendeu muitos ladrões e que foi publicizado intensamente nos jornais. Sabemos 
através de diversas matérias sobre roubo de muitas de suas diligências. Prendeu, Edvaldo Gonçalves Santos por roubo e 
Vida Gozada em março de 1958, os descuidistas Roxo e Dedada em julho de 1960, no mesmo período em que prendeu 
um foragido conhecido como Repórter Esso (Edson Carvalho Mendes). Ver APMIJD. Diário de Itabuna, 01.03.1958, p. 
06, 18.07.1960, p. 06 e  20.07.1960, p. 06.
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pares de sapatos que evidenciava uma boa bôca”. O plano era roubar esta sapataria e seguirem via-

gem para Itapetinga. Seu colega de furto era conhecido como Pintadinho e estava na porta da dele-

gacia quando Vida Gozada foi preso. Nesta ocasião não foi reconhecido pela polícia e nem seu com-

parsa o delatou. Pintadinho foi preso pela polícia após ser delatado pelo colega. 

Para o editor da matéria, Vida Gozada era “possuidor de um cinismo tremendo” uma vez que 

falava sobre seus crimes sem muitas enrolações. Ele teria dito para a polícia e para o repórter que 

“já fez tanta coisa que nem se lembra da metade”. E roubava objetos de pouco ou muito valor. Em 

1957 atuou em um estabelecimento do Bairro Conceição onde levou 72 carreteis de linha, 32 sabo-

netes e a quantia de Cr$ 150,00. Um roubo de grande quantidade, mas de baixo valor. Segundo ele 

estas mercadorias foram vendidas a um comerciante de Itajuípe – e aqui vale ressaltar os contornos 

de uma rede regional de roubo, receptação e venda. Um roubo de alto valor pode ser considerado o 

que fez na propriedade comercial de João Gonçalves Queiroz de onde levou dois relógios, “um com 

brilhantes,  outro  laminado”,  uma  pulseira  de  ouro,  uma  caneta  Paker  e  5  mil  cruzeiros  (Cr$ 

5.000,00). Vendeu os relógios por outros 5 mil cruzeiros para um viajante de Belo Horizonte que 

estava em Vitória da Conquista. Ou seja, mais que 10 mil cruzeiros num único roubo. O senhor 

Queiroz estava no depoimento e pôde confirmar tudo.

Como pode-se observar Vida Gozada, muito embora fosse conhecido em Itabuna, não poderia 

ser considerado um ladrão local. Seu âmbito era maior. Roubava aqui e vendia ali. Em uma cidade 

roubava e em outra vendia. Ao que parece Vitória da Conquista era uma das principais cidades onde 

vendia as mercadorias roubadas, talvez porque ali encontrava muitos viajantes indo para o sudeste 

do país. Afirmou ele que em Ilhéus roubou 9 mil cruzeiros (Cr$ 9.000,00) e um revolver, este últi-

mo vendido à um motorista de São Paulo também em Vitória da Conquista. Não saberia precisar a 

força do fluxo de mercadorias e pessoas entre Ilhéus e Vitória da Conquista, mas pelos relatos de 

ladrões fica claro que as cidades neste eixo (onde deveria trafegar a estrada de ferro Ilhéus-Conquis-

ta se seu projeto tivesse sido concluído) eram passagem de mercadorias roubadas. Já tinha mencio-

nado o roubo que Tijelinha e Guarda Noturno fizeram em Itapetinga e depois rumaram em direção à 

Itororó e à Ilhéus, respectivamente. E agora temos Vida Gozada roubando no sul e vendendo no 

sudoeste da Bahia. Lá em Vitória da Conquista ele também roubava. Certa vez conseguiu levar uma 

quantia de 33 mil cruzeiros (Cr$ 33.000,00) de um viajante. A partir do depoimento de Vida Gozada 

o editor do Diário de Itabuna concluiu que “pelo que se vê ele prefere sempre a praça da Conquista 

para desfazer de seus objetos e de lá trazer também alguma coisa que cubra as suas despesas”.
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Foto publicada 
no  Diário  de 
Itabuna, 
07.03.1958,  p. 
06.

Muito embora fosse exitoso em seus roubos, também ele precisava de companheiros. Ele con-

firmou ter sido autor de um roubo na empresa Itacial. Para esta agência convidou um colega de 

nome Carlos. Ele precisava do companheiro para que “depois de arrancar um dos ferros da janela 

com um pedaço de pau, ele [Carlos] o impelir pelos pés”. O acordo era divisão meio à meio do 

butim. Apesar de ter encontrado 25 mil cruzeiros, Vida Gozada disse à Carlos só ter encontrado 15 

mil, de modo que seu companheiro só teve direito à Cr$ 7.500,00. Aqui não observamos aquela 

solidariedade  mencionada  quando  analisei  os  dois  covis.  Possivelmente  ele  não  compartilhava 

daquela relação porque atuava e gerenciava seus próprios roubos, não trabalhava em malta. Pelos 

relatos, quando precisava de alguém convidava, mas não formava um grupo de ladrões. Vida Goza-

da mantinha apenas uma relação de cooperação e exploração com alguns de seus companheiros, ele 

se colocava no lugar do mais esperto, do mais experiente.

A pergunta que se faz – e que foi feita pelo próprio jornal – é: se Vida Gozada roubava tanto e 

objetos de muito valor, porque não estava “com uma 'vida gosada'”? A resposta, explica o editor, é 

que “todo o dinheiro que pega gasta em bebedeiras, hoteis, cabaré e viagens de avião”. Ele não acu-

mulava porque seus roubos de alto valor serviam para sua vida boêmia, seu luxo, seu prazer, para a 

formação de situações quase irrealizáveis para pessoas pobres. Neste caso a ausência de acúmulo 

mostra também um distanciamento com uma vida formal onde ele teria de gerir e empreender negó-

cios – caso, por exemplo, de seu companheiro Pintadinho, o qual foi acusado pelo próprio Boaven-

tura de ter comprado um quiosque e uma bicicleta com um roubo que fez na cidade mineira de Teó-

filo Otoni, onde adquiriu ilicitamente 60 mil cruzeiro (Cr$ 60.000,00). Ao invés de planejamento, 

optava pela descontinuidade do amanhã. Em troca da estabilidade, preferia uma vida errante de 

Ilhéus até Vitória da Conquista, roubando e vendendo. E assim procedia porque tinha como sobrevi-

ver dos pequenos delitos e dos serviços que prestava para terceiros.
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Ele tinha também seus covis. Mais de um. Como afirma a matéria, ele já tinha “seu pontos 

certos de almoço, esconderijo de roubo e dormida”. Deu exemplo de diversos: na rua da Caixa D'Á-

gua, na rodagem para Ibicaraí, no lactário, no campo de futebol (será que tinha alguma relação com 

o antigo covil de Januário?), na rodagem para Itajuípe e na Balança do Estado (este último foi o 

lugar onde Guarda Noturno foi preso com outros ladrões naquele mesmo 1958). Antes dos finais de 

semana, nas quintas e sextas-feiras dormia na barraca de feira de Josias. Ali, “na calada da noite” 

fazia uma ronda nas outras barracas “levando carne, feijão, e tudo que possa ser vendido”. Josias, 

como um velho conhecido, lhe encomendava mercadorias, como uma lona para melhorar sua barra-

ca. E ele levava.

Seu primeiro nome e seu apelido eram a mesma face de sua vida. Em geral vivia da riqueza de 

pessoas e parecia ter adquirido uma consciência da vida como ladrão, tanto do ponto de vista do 

saber que se precisa ter para o êxito nesta vida marginal, como na condição moral que se precisa 

construir para não respeitar a propriedade privada, as autoridades públicas e mesmo as outras pes-

soas de quem roubava.

Casos como o de Boaventura Pereira da Silva não são comumente encontrados nas crônicas 

jornalísticas e nem se poderia compará-lo aos outros analisados anteriormente. Nas análises dos 

covis no máximo poderíamos chegar à uma sobrevivência através do roubo. Aqui, poderíamos con-

siderar uma supervivência como ladrão. É evidente que havia no relato prestado por Vida Gozada – 

no qual se baseou o editor da matéria – um alto grau de vaidade, de arrogância, ao falar de suas ven-

turas. Mas as confirmações das autoridades e de um dos roubados mostram que havia um bom grau 

de realidade em seu relato. De todo modo, a experiência e trajetória de Vida Gozada mostra que na 

complexa teia do ato que é roubar existem mais elemento do que a sobrevivência, existe uma opção 

formada por um complexo social que mistura subordinação com formação social da delinquência. 

Porque, uma vez que já entendemos a condição de pobreza e subordinação que constrói um estimu-

lo social para a prática do roubo, a pergunta que temos que fazer daqui para frente é: por que tanta 

continuidade nesta prática e tanta capacidade de ação dos ladrões se as autoridades a consideravam 

um problema social?

Muitos ladrões e covis, alguns Ali Babás e poucas Morjanas

No conto das mil e uma noites, existem 40 ladrões, apenas um covil, um descobridor do covil 

e uma exterminadora dos ladrões. Em Itabuna apenas os ladrões também eram muitos. Pois existiam 

mais do que um covil, alguns descobridores de covil, mas quase não existiam Morjana's, ou pessoas 

que acabassem com os ladrões ou com o roubo.
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Como no pensamento de Foucault sobre a sociedade prisional forjada nos séculos XVIII e 

XIX, parece que ladrões eram sujeitos muito úteis para serem descartados em uma sociedade. Uma 

Morjana acabaria com 40 ladrões e talvez uma sociedade policialesca e de desigualdades sociais 

não sobreviveria sem seus ladrões – talvez seja este o grande elemento fábula em Ali Babá. 

Itabuna era uma cidade economicamente importante dentro da Bahia. Possuía uma arrecada-

ção maior do que a maioria das cidades e tinham um crescimento demográfico maior do que o Esta-

do da Bahia. O Voz de Itabuna afirmava que a arrecadação anual era superior a sete milhões de cru-

zeiros em 1950, e ainda assim a cadeia pública continuava inacabada320. No capítulo anterior eu res-

saltei o problema com os presos, inclusive a falta de capacidade da cadeia, que vivia lotada. Isso, 

entretanto, não significa que os ladrões estavam todos sendo presos. Talvez a baixa capacidade da 

cadeia impedia isto. Mas creio que existiam razões mais profundas, ainda que não diretamente pla-

nejadas.

Quando Guaiamum foi preso e antes de ser julgado, o delegado regional preparou um relató-

rio sobre ele. É um documento de apenas uma página, mas revelador de um problema existente na 

sociedade de Itabuna. Afirma o Capitão Arquimedes que “Guaiamum, é um velho amigo do alheio, 

mensalmente está preso ou foragido, e a policia sempre a sua cata”. E para reforçar ainda mais, afir-

ma que “registrado nesta Delegacia, há um sem numero de queixas contra Guaiamu pela pratica de 

furtos”. Muito embora Itabuna crescesse rapidamente, ainda era uma cidade pequena, onde as pes-

soas se reconheciam pelo nome e/ou mesmo pelo apelido (como Guaiamum). Ainda assim, a polícia 

que mensalmente estava com Guaiamum, não o encaminhava pra justiça e não o prendia. Falta de 

provas não é, pois o delegado no seu relatório elenca as “certidões de termos de entrega de objetos 

apreendidos em poder desse gatuno” como prova321. Mas por que isto ocorria?

Este parecia não ser um problema local de Itabuna. Em julho de 1960, o correspondente do 

Diário de Itabuna em Ilhéus, Rubens Correia, afirma que “o celebre vigarista Waldemar Santos 

(Cara Bixigosa), disse certa vez, ao coronel Archimedes Farias, então delegado que, já tinha fre-

quentado sessenta e cindo cadeia,  sendo a melhor a de Resende,  estado do Rio,  e a pior,  a de 

Ilhéus”322. Em 1958, Ottoni Silva publicou em sua coluna “Meu Cantinho” o caso de “um autentico 

campeão”.  Tratava-se de  Oscar  de  Oliveira  que  teria  batido  “o 'record'  de entrada  no xadrez”. 

Segundo Ottoni, “quando passou pelo carcereiro, perguntou-lhe se eram 102 ou 103 vezes que ele 

comparecia perante as autoridades e, depois de verem sua ficha, constataram ser 103”. Na sua ficha 

contavam 30 prisões por vigarismo, 7 por descuidismo, 5 por roubo, 10 por pungas (bater carteiras), 

320 APMIJD. Voz de Itabuna, 04.03.1950, p. 01.
321 CEDOC/UESC. Processo 1438/1952, op. cit., fl. 13.
322 APMIJD. Diário de Itabuna, 28.07.1960, caderno 2, p. 10.
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12 por assaltos e outras para averiguação.323

E ainda que este não fosse um problema exclusivo de Itabuna, parecia que as classes dirigen-

tes locais eram complacentes com ele. Ottoni mesmo admite que os “elementos ruins” eram “pre-

sos, levados para fóra do município ou mesmo para Salvador e novamente soltos, em busca de Ita-

buna, a Canaan dos malfeitores, pois os há, até procurando lugares de destaque em nosso meio, ver-

dadeiros criminosos e processados, desejando influenciar em nossa vida...”324 Se lembrarmos bem, 

encontramos Pedro Farrapo atuando, poucos meses depois de ser detido quando do fim do covil de 

januário. Seu responsável legal foi preso e nenhum amparo foi dado àquele jovem. Ele voltou a rou-

bar e constituir uma nova malta. E este foi o mesmo caso de Vida Gozada. Ele já era conhecido da 

polícia, mas continuava a ter trânsito para viver de seus expedientes como ladrão.

A explicação para isto é encontrada numa compreensão foucaultiana da sociedade moderna e 

na própria fala de alguns desses ladrões. Segundo Foucault, os delinquentes eram “úteis tanto no 

domínio econômico como no político” na sociedade europeia do século XVIII e XIX. O povo, 

então, era construído como sujeito moral, “portanto separado da delinquência, mostrando-os como 

perigosos não apenas para os ricos, mas também para os pobres, mostrando-os carregados de todos 

os vícios e responsáveis pelos maiores perigos”. Uma divisão entre povo e delinquente se produzia. 

E a prisão era um instrumento desta divisão e de um recrutamento, pois “a partir do momento que 

alguém entrava na prisão se acionava um mecanismo que o tornava infame, e quando saia, não 

podia fazer nada senão voltar a ser delinquente”. E os delinquentes serviam para aumentar o contro-

le e a vigilância na sociedade. Conclui o filósofo francês: “a delinquência era por demais útil para 

que se pudesse sonhar com algo tão tolo como uma sociedade sem delinquência. Sem delinquência 

não há polícia. O que torna a presença policial tolerável pela população senão o medo do delinquen-

te?”.325

As respostas que os ladrões – de Itabuna ou não – dão à um expediente como este são muito 

próximas. Há sempre uma ironia e uma verdade muito dura para com a sociedade. Ao final do inter-

rogatório de Vida Gozada o perguntaram: “Quando Vida Gosada deixará de roubar?”. A resposta 

parece um sinal de um ambígua adesão à credibilidade do Estado e de suas leis. “Ele prontamente 

respondeu: Nunca fui processado, no dia em que encontrar uma autoridade que me processe e me 

faça cumprir os anos de cadeia pelos roubos praticados, aí então deixarei de roubar, prometo” (grifo 

meu)326. A promessa desse ladrão sentenciava também uma verdade sobre aquela sociedade que era 

duplamente cúmplice dos  crimes que cometera.  Primeiro porque era  produtora de um  estimulo 

323 APMIJD. Diário de Itabuna, 14.03.1958, p. 06. 
324 APMIJD. Diário de Itabuna, 14.02.1958, p. 01.
325 FOUCAULT, op. cit., por todo o capítulo.
326 APMIJD. Diário de Itabuna, 07.03.1958, p.06.
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social para a marginalidade, segundo porque era conivente com os crimes que ela mesmo prescrevia 

no artigo 155 do Código Processual Penal de 1940. 

E esta resposta vai se tornando mais complexa quando nos afastamos de Itabuna e olhamos de 

forma mais global para a agência dos ladrões. O recordista de prisões, Oscar Oliveira (mencionado 

na coluna de Ottoni), teria afirmado que “não é ele quem está errado, mas os Codigos, que de obso-

letos, já deviam ter sido retirados de uso. Porque ele é quem está com a razão. O que era indecente, 

indigno deleterio, hoje tem lugar na sociedade. Porque, então, a polícia o vive perseguindo?”327. 

Para Oliveira – e segundo Ottoni – a sociedade comportava muita coisa indecente, indigna. A polí-

cia deveria ter mais o que fazer do que o perseguir. 

Há entretanto um outro ladrão que se tornou mais conhecido do que todos os aqui menciona-

dos. Seu nome é João Nerval e ficou muito conhecido através de um vídeo que tem circulado na 

internet nos últimos anos e acessível no sítio YouTube328. Neste vídeo, o ladrão é entrevistado por 

um repórter da Rede TV após ter sido preso inúmeras vezes. Ele teria sido preso porque tentou rou-

bar 14 reais (R$ 14,00) em uma padaria, mas já era velho conhecido da polícia. Por isso o repórter 

diz: “mas você já teve várias passagens na cadeia rapaz. Não teve?”. Ao que ele responde “tive, mas 

num dá nada não...”. Ao que parece repórter e ladrão já se conheciam, e quando o primeiro pergun-

tou “você se lembra de mim?”, João disse “eu sou ladrão rapaz, eu não gosto de trabalhar não. Eu 

sou ladrão, num tem vei? Num trabalho mais não, o seguinte é esse”. João ainda afirma que ser 

ladrão “é a minha profissão”.

Só que isto não significa, de modo algum, uma falta de reconhecimento da justiça. O repórter 

o perguntou o que ele esperava da justiça e ele respondeu – como Vida Gozada – que espera “que a 

justiça seja feita! Não é?”. Observemos a continuação desta entrevista para refletir sobre a consciên-

cia desse ladrão e para notar que ele complementa o pensamento de Foucault, partindo de uma pre-

missa mais prática da serventia da delinquência:

Repórter (Rp): se te liberar ou moscar e você fugir, você volta a roubar de novo?
João Nerval (JN): mas é claro. Eu não vou trabalhar, que eu tou com 30 anos num 
guento trabalhar mais não. Eu vou roubar denovo, né vei?.
Rp: você tá com 30 anos...
JN: se eu não roubar vocês ninguém tem trabalho. Vocês tão tudo desempregado se 
eu não roubar, se outro não roubar. Você não tem, ninguém tem [olhando para poli-
ciais].
Rp: quer dizer que com essa ideologia, com essa mentalidade sua, quer dizer, você 
gera emprego para a polícia pro repórter...
JN: pro reporter, pro escrivão, pra delegada, pra juiz, pra promotor... Tudo através 
de mim que sou ladrão.
Rp: então você tá contribuindo, aí...

327 APMIJD. Diário de Itabuna, 14.03.1958, p. 06.
328 Ver em http://www.youtube.com/watch?v=U7qN5XM14TI.
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JN: Eu tou contribuindo para o bem de todos, não é?
Rp: isso é o que você pensa! E aquele povo lá que você furta? Aqueles lá você tá 
prejudicando.
JN: Aqueles lá são mais pecador do que eu, porque se Deus permitiu que eu robas-
se deles é porque são pecador, não é vei?
Rp: então você acha que Deus dá um liberação pra você furtar os outros?
JN: Sim, Deus permite porque ele sabe da minha necessidade.
Rp: você não acha que é o capeta que tá tentando acabar contigo não?
JN: Também, também...
[corte da imagem]
Rp:... qual é mais ou menos...
JN: meu relacionamento é com o senhor Jesus.
Rp: e você acha que Jesus aprova essas presepadas suas?
JN: Ele não aprova, mas ele passa o pano, não é vei?

Como Oscar Oliveira e Vida Gozada, João Nerval também quer que a justiça se cumpra. Con-

tudo ele tem consciência de um dos seus papéis na sociedade e denuncia a contradição de uma soci-

edade que diz que ele é um problema, mas que precisa dele, não apenas para aumentara vigilância, 

mas para gerar emprego – este alarido publicitário de qualquer político partidário! Ele é um proble-

ma social, mas julga que rouba de quem tem mais do que ele e, talvez por conta disso, “são mais 

pecador” do que ele. Ele tem uma liberação de Deus para roubar e roubar é sua profissão.

Voltando à Itabuna, sabemos que esta definição de roubo como profissão foi igual para Vida 

Gozada,  para  Guaiamum e Farrapo.  Porém esta  era  uma profissão ilegal.  Veremos no capítulo 

seguinte que feirante também não era uma profissão legal em Itabuna no início da década de 1950, e 

se o fosse era altamente imoral. Mas ser ladrão era mais degradante do que ser feirante, com certe-

za. Ainda assim o poder público se voltou mais para o emparedamento dos feirantes do que para a 

resolução do problema “roubo”.

Em 1948, o Tribunal de Justiça da Bahia discutiu um caso de um delinquente com diversas 

passagens pela polícia, fosse em Salvador, Ilhéus ou Itabuna. O Conselheiro Relator do processo, 

Edgard Pitangueira, afirmou que após ser formado em Salvador “na técnica de crime contra a pro-

priedade, ou melhor contra o patrimônio”, o jovem procurou a região sul, chegando pela cidade de 

Ilhéus.  Segundo  o  conselheiro,  “Itabuna  foi  para  ele  um  campo  proveitosa  à  sua  capacidade 

delitual” – dez anos antes de Ottoni afirmar que Itabuna era uma Canaan dos malfeitores, já tinha 

quem concordasse. O jovem era conhecido como Arara (José Conceição) e sua história precisa ser 

melhor estudada, dada a sua relevante, distinta, vida marginal. Mas o que importa para mim em seu 

caso é a forma como sua vida, seus atos como malandro, ladrão, brigão, produziram uma crítica 

social de um desembargador do TJB. Crítica que não o livrou da condenação e que não mudou a 

sociedade que o produziu, mas que revelou esta verdade: ser ele produto de uma sociedade.

Afirma o desembargador:
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José Conceição é produto do abandono material e moral em que se encontrou na 
segunda infância [se tornou órfão de pai], de par com uma forte dose de herança 
mórbida. A esse abandono dos pais não faltou a cumplicidade social com as gran-
des misérias físicas e morais, ao oferecer ao abandonado familiar um campo vastís-
simo e propício ao desenvolvimento da criminalidade, principalmente a criminali-
dade juvenil […].
Para José Conceição, como para dezenas de milhares de outros infelizes jovens que 
não tendo teto nem alimentos, ou tendo-os foram e são minados por sentimentos 
inferiores, a indiferença, o egoismo e a insensibilidade da sociedade deram-lhe ani-
mação e realce as desenvolturas criminosas.
[…]
O hábito de infringir a lei e menosprezar ou rasgar o código da moral dá ao infrator 
um revestimento conciente de que a outra face da sua personalidade está fenecida, 
dilui-se; todas as suas forças desenfreiadas tomaram a direção dessa outra vida, que 
empolga e lhe dá prazer, porque os seus instintos, ou melhor os seus impulsos são 
livres.329

Muito embora o conselheiro relator coloque grande peso na degradação familiar que Arara 

sofreu, é a “cumplicidade social com as grandes misérias físicas e morais” e/ou a ausência de teto 

ou de alimentos os principais fatores que produziram os impulsos iniciais para a experiência margi-

nal de jovens ladrões – que um dia se tornam adultos como Vida Gozada. A sociedade de exclusões 

sociais constrói um inimigo interno e o alimenta com sua cumplicidade. O estimulo social construía 

a  experiência  do ladrão que,  por sua vez,  produzia  uma consciência  empolgante,  prazerosa,  de 

impulsos livres, como disse o desembargador, mas sem a sua lógica.

Em Itabuna existiam razões mais objetivas do que produzir delinquentes para aumentar a vigi-

lância ou para que exista polícia, repórter, juiz e etc. Ali as diferenças sociais eram mais gritantes do 

que em outro lugares, uma vez viviam na mesma cidade jovens pobres, como os dos covis analisa-

dos, e afortunados produtores de cacau, donos de fazendas, comércios, carros luxuosos e etc. Esta 

diferenciação produzia um poderoso estímulo. A economia cacaueira, que intelectuais orgânicos da 

civilização do cacau continuam insistindo ser fruto de “desbravadores, coronéis, jagunços, contra-

tistas, alugados, caxixes”, “permitiu a construção de estradas, escolas e da universidade mais impor-

tante da região”330. Isso tudo é verdade, mas esta economia cacaueira e sua elite produziram talvez 

as mais acentuadas desigualdades sociais e um dos grandes níveis de subordinação que a literatura e 

a história da Bahia já narraram. Certamente estes níveis de desigualdades sociais e de subordinação 

produziam uma energia de insubordinação e de emergência que por vezes foi exercida pela forma 

de um crime. E este foi o caso de muitos ladrões.

329 CEDOC/UESC. Arquivo Judiciário de Itabuna – Vara Crime. Processo 170/1948 de revisão criminal de José Con-
ceição. Conselho Penitenciário, parecer sobre situação jurídica de José Conceição, vulgo “Arara”, fl. 13.
330 Lurdes Bertol Rocha ainda afirma que “todo este poder o cacau tem, pois foi dado aos humanos como uma dádiva 
dos deuses, conforme a mitologia”, sem itálico, sem ironia. Ver ROCHA, Lurdes Bertol. A região cacaueira da Bahia: 
uma abordagem fenomenológica. Tese de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade 
Federal de Sergipe. Aracaju: UFS/POSGRAD, 2006, p. 169.
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Aquele sociedade se gabava de seu poder e de sua riqueza. Criava uma imagem de si exagera-

da no que concerne aquele padrão político discursivo de “Ottoni” (entre aspas). Sua repetição soli-

lóquia, monologa, de seus atributos de progresso, civilidade e modernidade, tentava apagar do teci-

do social a produção de barbárie resultante dos acúmulos de poder e de capital. Por esta razão a 

experiência dos ladrões nunca pôde ser visibilizada na história mítica desta região e desta cidade. 

Eles não deveriam participar de um cortejo que os jagunços passavam na frente para abrir alas para 

os coronéis. Mas a verdade é que eles vinham logo depois. Vinham junto com um sem número de 

outros excluídos que entre riquezas do cacau e a modernidade da cidade, tinha que inventar uma 

maneira de sobreviver (ou de acessar os prazeres que esta riqueza e esta modernidade proporciona-

vam na medida que os excluía).

Para a história de uma civilização ou nação que insistentemente se chama de  cacaueira, os 

ladrões são como inimigos internos. O espaço-nação (a narração deste espaço) transforma sua fron-

teira-medo exterior em uma finitude interior. E como salienta Homi K. Bhabha, “a ameaça de dife-

rença cultural  não é mais um problema do 'outro'  povo. Torna-se uma questão da alteridade do 

povo-como um”331. E os ladrões não fazem parte nem da história contada sobre Itabuna, nem sobre 

a região. Ele está anônimo na história, sem um passado que o revele, sem uma voz que o justifique. 

O ladrão é sentenciado pela sua alcunha, pelo crime que cometera, como se aquilo que fez nada 

tivesse haver com a sociedade que ele viveu. Mas o presente histórico dele, sua história, experiência 

e narração, pode destruir os princípios da cultura que busca voltar à uma civilização verdadeira do 

cacau332. O espaço de sua experiência revela que bens capitais que excluíam, segregavam e hierar-

quizavam a sociedade foram tomados na base da força. O poder do coronel não apenas era incapaz 

de deter agências marginais e tornavam muitas famílias reféns de seu medo, mas que o próprio 

poder das elites era conivente com esta prática, não modificando as estruturas sociais que produ-

ziam a marginalidade e ainda não dando cumprimento às leis. Não há um passado idílico para se 

buscar nos anos áureos do cacau. O que há no passado são aprendizados que devem ser formulados 

para o enriquecimento crítico da sociedade.

Uma geração de historiadores que ainda está em formação – e sobretudo nosso grupo de pes-

quisa – tem revisado as histórias do sul da Bahia para significar ausências e entender a complexida-

de de uma sociedade vaidosa por ser rica e subordinadora. Philipe Carvalho talvez foi o primeiro, 

dentre os que escreveram sobre a região sul da Bahia, que tomou o roubo como uma prática social 

significante para mostrar a tensão social existente entre subalternos e coronéis de cacau333. Talvez 

331 BHABHA, op. cit., p. 213.
332 Afirma Bhabha que “o presente da história do povo é (…) uma prática que destrói os princípios constantes da cultu-
ra nacional que tenta voltar a um passado nacional 'verdadeiro', frequentemente representado nas formas reificadas do 
realismo e do estereótipo”. Ver Ibidem, 215.
333 CARVALHO, Philipe Murilo Santana de. Nas franjas dos coronéis: histórias de insubordinação de trabalhadores na 
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estejamos chegando mais fundo e até ao impensável para a geração de historiadores que fundou 

uma gênese historiográfica para esta região. Porque as práticas marginais, por mais difícil que seja 

estudá-las, nos oferece rumos distintos para reparar formas de subordinação que usam da história – 

ou de outra qualquer das ciências humanas – para se legitimar. Os tempos mudaram. Os aconteci-

mentos que modificaram a forma de fazer e se pensar história marcaram também nós historiadores. 

Isto, conforme Michel de Certeau, “é uma questão crítica”, e “não podemos mais tomar como evi-

dência aquilo que o era até então. As experiências mudaram nossas certezas”334.

Na história, não podemos fazer como Morjana que matou os 40 ladrões. Muitas vezes precisa-

mos ser como ela que lembrou do chefe dos ladrões quando este se desfaçou de visitante, quando 

tentava matar Ali Babá. Mas precisamos lembrar dele não para matá-lo, mas para entender a socie-

dade que o favoreceu o excluindo. Precisamos é reacordá-los da morte que sofreram daquela escra-

va. Isto, não apenas para revelar as formas que a subalternidade tomou a partir das condições de 

pobreza e exclusão em Itabuna, mas para que repensemos hoje ainda que atrás do roubo ou do este-

reótipo “ladrão”, há um sujeito com experiências ricas para a compreensão da sociedade, seja na 

forma de uma consciência  estranha do mundo à sua volta (como Vida Gozada, João Nerval ou 

Oscar Oliveira), seja na forma como muitos jovens aprenderam o valor da solidariedade e do acaso 

(como Farrapo e Aracildo, respectivamente).

Veremos no capítulo a seguir que a subordinação em Itabuna atingiu de forma essencial sujei-

tos  que  hoje  tomamos  como lícitos,  trabalhadores,  pais  de  família:  os  feirantes.  Diferente  dos 

ladrões que ainda hoje estamos a condenar, os feirantes lutaram para sair de sua condição de margi-

nalidade e para isto enfrentaram o poder público.

região sul da Bahia (1915-1930). In: Simpósio Nacional de História. História e ética: simpósios temáticos e resumos 
do XX Simpósio Nacional de História, Fortaleza, CE, 12 a 17 de julho de 2009. Fortaleza, 2009, p. 206.
334 CERTEAU. A cultura no plural, op. cit., p. 172.
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Capítulo III – Fazer a feira e se fazer feirante

Vimos no capítulo anterior que Itabuna iniciava a década de 1950 com um alto índice de 

desempregados,  sendo que os  homens eram maioria.  A precariedade social  que narrei  continua 

importante para o estudo que se segue. Mencionei que durante a década de 1940 a cidade começava 

crescer e oferecer uma alternativa econômica, mas também política, à lavoura cacaueira. O comér-

cio crescia e poderia vir a ser um atrativo para quem chegava como migrante à cidade.

Entretanto os 733 estabelecimentos de comercio varejistas que existiam no município, empre-

gavam apenas 608 trabalhadores que não fossem os próprios donos335. Como se vê, não eram muitos 

os que conseguiam um posto de trabalho nesse ramo de comércio. Ainda assim, o crescimento do 

comércio era algo que movimentava a cidade de forma geral. Afinal de contas, só em salários decla-

rados pagos no ano de 1949 foram aproximadamente Cr$ 3.182.000,00 (três milhões, cento e oiten-

ta e dois mil  cruzeiros). Todo mês,  mais do que 265 mil cruzeiros chegavam aos trabalhadores 

comerciários do município de Itabuna. 

Os trabalhos rurais eram o segundo ramo de atividade e, certamente, o que concentrava a 

maior quantidade de assalariados do município àquele época. O IBGE calculava que em 1949 o 

campo pagou aproximadamente Cr$ 41.903.000 (quarenta e um milhões, novecentos e três mil cru-

zeiros) em salários declarados336. Ou seja, 3,5 milhões de cruzeiros por mês. São valores declarados 

e podem carregar alguma dúvida. Entretanto servem como amostragem para pensarmos que mensal-

mente, fosse do campo, fosse do comércio, muitos trabalhadores assalariados conseguiam seu sus-

tento e, em geral, gastavam na cidade.

Itabuna era buscada pelos campesinos, pelos moradores de seus distritos, pelo menos uma vez 

na semana para compras. O dia de sábado chegava e muitos daqueles cruzeiros que os trabalhadores 

assalariados ganhavam iriam circular na feira-livre. Lá poderiam comprar alimentos de primeira 

necessidade, artesanato, peixes, roupas e etc. Era um mercado popular. Ficava ao lado da Estação de 

Trem de Ferro e do canal do Lava Pés (atual Faculdade de Tecnologia e Ciências e avenida Amélia 

335  Conselho Nacional de Estatística/ Serviço Nacional de Recenseamento. Censo industrial, comercial e dos servi-
ços 1950 – Estado da Bahia. Série Regional, volume XX, Tomo 3.  Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do IBGE: 1956, p. 
107. Documento disponível na Biblioteca Virtual do IBGE em www.ibge.gov.br. 
336 Conselho Nacional de Estatística/ Serviço Nacional de Recenseamento. Censo agrícola 1950 – Estado da Bahia. 
Série Regional, volume XX, Tomo 2.  Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do IBGE: 1956, p. 100. Documento disponível 
na Biblioteca Virtual do IBGE em www.ibge.gov.br. 
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Amado, respectivamente). 

Para os padrões do poder público e da imprensa local, a feira-livre era imunda, anti-higiênica, 

desorganizada. Os feirantes eram considerado ladrões por roubarem no peso, aproveitadores por 

revenderem alimentos  produzidos  por  trabalhadores  rurais  e  desrespeitosos  por  não  cumprirem 

determinações do poder público. Não eram reconhecidos como uma categoria de trabalhadores. Os 

jornais os tratavam mais como criminosos e marginais do que como trabalhadores – e esta é uma 

das razões de meu anseio em estudá-los. 

Reconhecemos hoje os feirantes como trabalhadores tal como qualquer professor, operário 

fabril, trabalhador rural, comerciário, etc. Porém em Itabuna eles não possuíam este  status. Dife-

rente de outra categorias profissionais que tinham espaço na imprensa, os feirantes só o tinham 

como objetos de crítica jornalística que dizia cuidar dos interesses da cidade. Existem razões dentro 

daquele padrão político-discursivo estudado no primeiro capítulo que justificavam este esquema de 

subordinação do feirante. A imagem que feirante e feira-livre passava para aqueles que chegavam à 

Itabuna não era em nada moderna ou civilizada. Muitas tropas de muares, produtos esparramados 

pelo chão, barracas de lona, sujeira, lama, etc. Os gritos dos vendedores, misturado ao alto-falante, 

jogos, brigas. A imagem era antitética à representação que as classes hegemônicas itabunenses que-

riam passar da cidade naquele início de década. Um problema que tinham que ser sanado com mui-

to estardalhaço jornalístico e tentativas de subordinação ao poder público.

Esta crítica à feira-livre escondia a importância que os feirantes tinham na cidade e também 

não reconhecia a luta destes trabalhadores marginais para se auto-representarem fora de um regime 

de exclusão. Esta é uma história da subordinação da feira-livre e de como os feirantes tiveram que 

se formar enquanto profissão para minimizar os riscos da condição de pobreza e para sair da subor-

dinação do poder público e imprensa. Vejamos agora um pouco dessa subordinação.

A subordinação da feira-livre

Todo o projeto de controle sobre a feira-livre se inicia com o forte movimento urbanístico que 

Itabuna vivenciou nas suas primeiras décadas de emancipação. Os valores de urbanidade foram for-

temente introduzidos na cidade desde 1930 com o governo de Claudionor Alpoim. Pouco antes, em 

1927, quando Itabuna tinha 17 anos de emancipada, o primeiro plano de remodelação da cidade foi 

apresentado. Tratava-se de um projeto de remodelação e saneamento, que dizia atender uma deman-

da de crescimento populacional da cidade337. Neste projeto encontrava-se apelos de uma arquitetura 

337 Arquivo Público Municipal de Itabuna – José Dantas (APMIJD). DA RIN, M. e GONSALVES, A. Remodelação e 
saneamento da cidade de Itabuna – Relatório. Itabuna: 1927.
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moderna, visando modificar a cidade para atender ao crescente fluxo de mercadorias e pessoas. 

Este projeto foi revisto em 1935, a pedido de Alpoim, pelo Escritório de Engenharia Civil e 

Sanitária F. Saturnino Rodrigues de Brito (localizado no Rio de Janeiro e um dos principais escritó-

rios de engenharia do país) e assinado pelo Saturnino de Brito Filho, herdeiro do conhecido sanita-

rista que projetou a reforma portuária e urbana de Santos e outras cidades338. Também com preocu-

pações e problematizações da arquitetura moderna, este novo projeto continha referencias como o 

arquiteto e teórico urbano Le Corbusier339. Ambos projetos buscaram dotar a cidade de equipamen-

tos urbanos e foram acompanhados de normatizações que regulamentavam os usos da cidade pelo 

próprio poder público municipal, a saber o código de posturas de 1933.

Este conceito de cidade moderna, dominada nas suas formas técnicas por engenheiros e diri-

gentes políticos, era notadamente um conceito europeu com fortes ligações com a demanda do cres-

cimento capitalista e de controle social. Àquela época Corbusier era atual até mesmo na Europa e 

sua concepção de arquitetura e urbanismo teria ainda de esperar quase duas décadas para ser ques-

tionada em território europeu340. Em Itabuna esta concepção de cidade formulou propostas não ape-

nas de remodelação, mas também de regulamentação dos usos da cidade.

Este movimento urbanístico foi especialmente intenso, quando da chegada do prefeito Clau-

dionor Alpoim em 1932. Ele tinha sido nomeado por Juracy Magalhães, que por sua vez era inter-

ventor de Getúlio Vargas no estado da Bahia. Segundo Philipe Carvalho, Alpoim “era uma das figu-

ras mais prestigiadas dentro do Partido Social Democrata local, sendo médico formado pela Facul-

dade de Medicina da Bahia no início da década de 1920”341. O prefeito nomeado estava disposto a 

aproveitar a oportunidade e fazer grandes reformas na cidade. Durante sua gestão, Alpoim criou 

novas ruas, buscou implementar um plano de sanamento orçado em  três mil contos e duzentos mil 

réis (que teria conseguido em empréstimo junto a Caixa Econômica Federal), além de organizar um 

discurso de progresso e crescimento urbano.342 

338 APMIJD. ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA CIVIL E SANITÁRIA F. SATURNINO RODRIGUES DE BRITO. 
Saneamento de Itabuna – Relatório. Relatórios dos projetos elaborados no Escritório Saturnino de Brito, assinado por 
F. Saturnino R. de Brito Filho e apresentado à Claudionor Alpoim, Prefeito do Município de Itabuna. Rio de Janeiro: 
1935. 
339 Para uma noção de sua concepção de arquitetura, ver CORBUSIER, Le. Por uma arquitetura. São Paulo: Pers-
pectiva, 2004.
340 Corbusier ainda comandava os chamados CIAM's (Congresso Internacional de Arquitetura Moderna) do pós-guer-
ra, onde seu manifesto conhecido como Carta de Atenas era seguido em larga escala diante da demanda de reconstrução 
de cidades inteiras devastadas pela Segunda Gurra Mundial. Apenas em 1953 que suca concepção de “homem ideal” 
começou a ser questionada no CIAM IX, por uma concepção mais humana de homem real – fazer a cidade a partir das 
necessidades dos humanos e não para transformá-los num tipo ideal. Ver JACQUES, Paola (org). Apologia da deriva: 
escritos situacionista sobre a cidade. Internacional Situacionista. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003, p. 25 e 26.
341 CARVALHO. Philipe Murilo Santana de. Urbanização discursada. Itabuna, Ba: manuscrito, 2008, p. 05. Artigo 
realizado em torno da elaboração de sua dissertação de mestrado no programa de pós-graduação em história regional e 
local na Universidade do Estado da Bahia, campus Santo Antônio de Jesus. Agradeço ao colega Philipe Carvalho por 
ceder textos produzidos durante a escrita de sua dissertação.
342 Ibidem, p. 24.
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Neste mesmo governo, que durou até 1937, foi elaborado e aprovado o Código de Posturas 

Municipais da cidade em 1933343, e neste mesmo ano, na intenção de garantir sua implementação, 

foi inaugurada a Guarda Municipal em 02 de abril344. Ambos projetos visavam organizar institucio-

nalmente uma regulamentação dos usos da cidade, tomada como sinal de civilização e progresso. 

Para as ideias que vigoravam nas classes hegemônicas locais da época, era a racionalidade urbana 

que definiria a cidade. Esta forma de conceber a cidade em uma totalidade controlável buscava 

homogeneizar o usuários da cidade, escondendo as diferenças das formas de viver e fazer a cidade, 

ou seja, omitir a pluralidade da formação do tecido urbano345. Os discursos urbanísticos e a cultura 

de modernidade europeia continuou presente nas décadas seguintes.

Em 18 de outubro de 1941, o Jornal Oficial do município de Itabuna apresentava o decreto lei 

de nº 9 estampado em sua primeira página. Esta medida do poder executivo municipal visava subs-

tancialmente desapropriar terrenos e casas de uma determinada área da cidade para a instalação do 

que seria o Mercado Municipal. As terras dos herdeiros de Martiniano Malta, a casa de Maria José 

da Silva, uma “casa em ruínas de Marcos de tal”, os “casebres de José Quintino de Santana, Home-

ro Marinho, Paulinha Maria de Jesus, Anacleto Vieira de Souza e Cezaria de tal”, “os terrenos de 

Mariana Bertina Coêlho ou quem de direito” foram todos desapropriados com fins de utilidade 

pública. Pela própria caracterização dos imóveis – uma casa em ruínas e cinco casebres – percebe-

se que tratava-se de uma área de moradias precárias ou poderia ser uma forma de subvalorizar os 

imóveis para pagar menores indenizações. Para a prefeitura  a “area escolhida para tal fim (...) é a 

de maior vantagem quanto à localisação” e a “construção de um grande mercado para a cidade de 

Itabuna” era inadiável.346

O prefeito de época, Francisco Ferreira, e seu secretário, Nathan Coutinho, assinaram este 

documento que mais do que uma medida do poder público, um rótulo publicitário. Apesar da desa-

propriação ter sido publicada, o certo é que a área não teve qualquer “utilidade pública”, salvo reti-

rar pessoas pobres de uma área possivelmente de interesses dos dirigentes políticos. Não houve 

construção “inadiável” de qualquer mercado, quem dirá de um grande. Contudo, é possível que a 

promessa de intervenção na feira-livre tivesse como objetivo a desapropriação de moradores pobres 

de uma determinada zona do centro da cidade. No mais, este foi um caso onde começamos a obser-

var um desejo de urbanizar a região da feira-livre, retirando-a do lugar, e modificando seu  status 

343 APMIJD. ESTADO DA BAHIA. Código de Posturas Municipais de Itabuna. Ato n. 184 de 9 de junho de 1933.
344 CARVALHO, Philipe Murilo Santana de. Entre a lei e a desordem: a Guarda Municipal e a urbanização em Itabuna 
(1930-1947). In: I Congresso Sergipano de História: História e Memória, São Cristóvão, SE, 08 a 10 de outubro de 
2008. Anais Eletrônico, suporte CD-Rom. São Cristóvão, SE : ANPUH/ SE; Aracaju : IHGSE, 2008. 
345 Ou como analisa Déa Fenelon: “a cidade nunca deve surgir apenas como um conceito urbanístico ou político, mas 
sempre encarada como lugar da pluralidade e da diferença”. Ver FENELON, Déa Ribeiro (org). Cidades. Série: Pesqui-
sa em História. Programa de Estudos Pós-Graduados em História. São Paulo: PUC/SP; olho dágua, 1999, p. 07.
346 APMIJD. Jornal Oficial. Município de Itabuna – Estado da Bahia (JOMI). 18.10.1941, p. 01. 
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para Mercado Municipal, uma instituição sob o controle do poder público.

Este desejo perdurou também por toda esta década e o início da década de 1950 foi marcado 

por uma intensa campanha de crítica à feira-livre local e de desrespeito ao feirante. Uma queixa do 

Voz de Itabuna em março de 1950 mostra como dentro das reivindicações por melhoramentos urba-

nos, a ausência de um mercado municipal foi listada em primeiro lugar:

Com uma arrecadação anual superior a sete milhões de cruzeiror o municipio não 
possue em sua sede um mercado, a Prefeitura não tem sede condigna, a Cadeia 
Pública continua inacabada e em péssimas condições higiênicas, a cidade não tem 
uma praça de desportos à altura de sua população, não há luz, a água é um proble-
ma, até o asseio publico deixa a desejar.347

O periódico ainda afirmava que cumprir tais reivindicações seria necessário para “dotar a cidade e o 

seu povo de melhoramentos essenciais á sua vida civilizada”348. Tratava-se de uma demanda por 

melhoramentos dos equipamentos urbanos, por uma reforma urbanística, pela modernidade de Ita-

buna349. A construção do mercado municipal – substituição da feira-livre – estava em primeiro lugar 

nesta lista de reclamações e tinha importância capital para fortalecer a crítica do PTB à administra-

ção do prefeito Ubaldino Brandão que enfrentava eleições aquele ano. 

A razão para tal reivindicação estava na situação da feira-livre enquanto reduto anti-higiênico, 

anti-moderno e insubmisso, uma vez que os feirantes não respeitavam as regulamentações da cidade 

que vigoravam desde 1933. Ou, nas palavras do editor do  Voz de Itabuna: “Nenhum ponto desta 

cidade está a exigr mais os cuidados da fiscalização municipal que a feira local, onde dificilmente 

se encontra uma balança legal”. O jornal afirmava que não havia fiscalização de pesos e medidas na 

feira-livre, e por isso era raro encontrar um peso que marcasse a quilagem correta. A matéria segue 

e afirma que “a falta de acanhamento de certos barraqueiros ao impingir-nos o seu quilo anémico 

raia, às vezes, pelo cinismo”. O grande problema, para a folha, estava no fato desta situação perma-

necer em meio à crise de carestia a que todos passavam. Contudo a queixa não se refere apenas a 

falta de pesos corretos, a matéria ainda informa que os feirantes  tinham liberdade para estipular os 

preços de seus produtos, não obedecendo a quaisquer outros critérios: 

Logo que as autoridades são impotentes para baixar custo de vida, procurem, ao 
menos, fazer alguma coisa, porque podiam fazer muito se quisessem no sentido de 
encurtar o desenfreamento dos negociantes que possuem balanças desajustadas.
Assim é que não pode continuar, o povo entregue à ganancia desalmada de vende-
dores sem consciência, que vendem por quanto querem e tem pesos preparados 

347 Arquivo Público Municipal de Itabuna – José Dantas (APMIJD). Voz de Itabuna, 04.03.1950, p. 01. Manterei as 
citações conforme na fonte, não atualizando a linguagem ou corrigindo eventuais erros de impressão, de gramática e 
etc.
348 Ibidem.
349 O termo “melhoramento” é descrito como comum por Partha Chatterjee para designar o benefício do colonizador 
ao colonizado ainda no período do colonialismo britânico sobre a Índia. Este termo é, por assim dizer, um jargão da 
modernidade colonial. CHATTERJEE, Partha.  Colonialismo, modernidade e política. Salvador: EDUFBA, CEAO, 
2004, p. 31.
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para tripicarem-lhes os lucros, à custa da população espoliada.350

Ao fim da matéria, para dar prova da queixa, o editor afirma que ao comprar um quilo de charque 

na barraca do sr. Décio, “negociante estabelecido à esquina da entrada da rua Duque de Caxias e 

possuidor de uma barraca na feira”, achou por bem pesá-lo em outra balança por crer estar muito 

pequeno. Ao colocar o suposto quilo de charque em outra balança com o peso de um quilo, este últi-

mo não subia, ou seja o charque tinha menos do que um quilo. 

Casos como este não eram raros e a imprensa fazia questão de mostrar os feirantes como 

gananciosos, desalmados, sem consciência, ladrões, desonestos e etc. Só que ao lado das queixas a 

estes, em geral, se apresentava a crítica à falta de atuação dos fiscais municipais. Estes últimos eram 

responsáveis por fiscalizar os pesos e medidas, o cumprimento ao tabelamento municipal de preços 

e etc. No entanto as queixas à ausência deste serviço eram comuns durante a década de 1950. Se a 

feira-livre parecia o epicentro da falta de respeito ao comprador, não é certo, por seu turno, que era 

o único lugar. Criticavam-se também açougues, vendedores de leite, mercearias, ou seja, o pequeno 

comércio em geral. Adiante veremos que existiam interesses do alto comércio dentro destas críticas. 

O professor de português e leitor de Edgar Allan Poe, Hélio Menezes351, escreveu uma matéria 

que nos dá uma dimensão de como as múltiplas queixas referentes à carestia, por mais dispersas que 

podiam ser, tinham olhos à feira-livre e queixas para com a municipalidade:

Inegàvelmente, o nó da carestia está apertando, mais e mais, em tôrno da barriga do 
povo. Alia-se a êle, frchando-o sem piedade, a desonestidade livre e impune dos 
vendedores.
O litro da feira é, via de regra, menor que o de casa... Não há tabelamento para o 
comprador guiar-se. A carne que se adquire numa barraca ao repesarmo-la em outra 
balança faltam sempre 100 a 150 gramas. 1 quilo de «beef» no açougue dá, apenas, 
um prato raso para o almoço. O resto são ossos, tantas gramas de menos e o silên-
cio da fiscalização... 50 centavos de cuentro é um raminho de poucos centìmetros. 
O gás, tão procurado atualmente com a escassez da luz elétrica, vem sendo «tempe-
rado» com água. Não é de admirar que não haja liquido nas torneiras... O que se 
compra à porta, todos os dias, é mais barato que na feira. E, primeiro que encerre-
mos, chamamos a atenção de certos vendeiros que, ao embrulhar o pão, teem o 
hábito de, antes, molhar o dedo na lingua para tirar o papel melhor...
Issotudo, todo mundo vê, revê, tem dor de cabeça de não vêr outra coisa, menos, 
(este é mais um bis diário que chateia), os responsáveis pelo descarrilhamento des-
ta  «jerigonça», que nunca mais (sem alusão ao «Corvo», de Poe) retorna aos tri-
lhos...352

De um lado estava a desonestidade dos “vendeiros”, por outro estava o “silêncio da fiscaliza-

ção”. Um e outro corroborava a tese que a feira-livre desrespeitava a noção de cidade moderna, 

regulada... A afirmativa de inexistência do tabelamento certamente se ligava aos projetos que não 
350 APMIJD. Voz de Itabuna, 11.02.1950, p. 04.
351 Uma nota anuncia o serviço de professor de português que Hélio Menezes oferecia. APMIJD.  Voz de Itabuna, 
25.03.1957, p. 03.
352 APMIJD. Voz de Itabuna, 20.01.1950, p. 02.
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saiam do papel. Entretanto quero discordar da falta de alusão ao Corvo de Edgar Allan Poe. Neste 

poema a ave negra adentra ao quarto do narrador (Poe?) em uma noite quando este está fraco e can-

sado. Ele pensara que se tratava de alguém batendo à sua porta, e quando a abriu a dita ave adentrou 

a seu quarto, sentou-se no busto de Palas acima da porta e ficou na frente da luz, fazendo sombra ao 

narrador. A única resposta que o Corvo dava às súplicas melancólicas do narrador era “nunca mais”. 

Uma resposta seca, fria e que sempre feria o sentimento daquele homem.  

Entretanto a alusão ao poema e Poe não está nesta resposta necessariamente, mas, sobretudo 

no fim trágico desta história. O Corvo se sentara no busto, “e seus olhos têm toda a dor dos olhos de 

um demônio que sonha; e a luz da lâmpada que o ilumina, projeta a sua sombra sobre o chão. E 

minh'alma, daquela sombra que jaz a flutuar no chão, levantar-se-á – nunca mais!”353. A alusão seria 

sobretudo porque a feira-livre, como o corvo projetaria uma sombra por sobre a cidade, impedindo 

uma luz de projetar-se sobre ela. A luz certamente deveria se ligar aos reclames do moderno, e a 

sombra ligava ao efeito que a feira-livre causava na estética urbana. Os feirantes, então, com suas 

práticas insubmissas e desrespeitosas “nunca mais” permitiriam encarrilhar a “jerigonça” nos trilhos 

da modernidade, sobretudo porque faziam sombra à esta luz. A feira-livre retirava a luz que ilumi-

nava a cidade, e a moderna cidade “levantar-se-á – nunca mais!”...

Deixando de lado meus devaneios e minhas implicâncias com o professor Hélio Menezes, o 

fato é que  nesta matéria o cronista nos dá muitos elementos de como os feirantes eram tratados: não 

mencionavam o serviço que prestavam no quesito abastecimento de alimentos em uma cidade den-

tro de uma região de política monocultura (que não supria seu próprio abastecimento). As referên-

cias aos feirantes eram sempre de propiciadores da crise de carestia que a cidade vivia em 1950. 

Esta crise tinha como uma de suas causas as secas e a dificuldade de acesso à certos alimentos, que 

os tornavam mais caros, como veremos no item posterior.

É por esta razão que o reclame de fiscalização aos feirantes era uma pauta comum, mesmo 

fora de Itabuna, mesmo em distritos menores. Era preciso controlá-los para tentar, assim, controlar 

uma crise de carestia que não fora provocada por eles, mas era acentuada por uma política de produ-

ção que não priorizava a produção de alimentos de primeira necessidade. É como podemos notar na 

coluna dos distritos do periódico  Rio Pardo, da cidade de Canavieiras354. Em 1950, uma matéria 

relativa ao distrito canavieirense de Jacareci, afirmava: “a população dêste povoado pede, por nosso 

intermédio, que a fiscalização municipal se faça sentir mais enérgica e oficialmente no que tange a 

pesos, medidas e balanças, defendendo assim o povo tão vilmente ludibriado pelos gananciosos e 

353 Retirado da tradução em prosa de Helder Rocha, acesso em www.helderdarocha.com.br/literatura/poe/prosa4.html. 
Acessado em 8 de dezembro de 2008.
354 Periódico de propriedade de José Moura, sob a redação do Bacharel em direito Ducas Batista, com a redação à Rua 
13 de Maio, nº 71 em Canavieiras.
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exploradores, que pululam naquele povoado”355. Aqui a ação fiscalizadora estava associada a defesa 

do povo contra o desrespeito dos vendedores que estariam roubando nos pesos e medidas. A feira-

livre, também em Jacareci, estava associada ao descumprimento das normas, das leis.

A ausência de fiscalização está associada à falta do cumprimento do dever público por parte 

do seu quadro de servidores ou à falta de condição de disciplinar os feirantes (sobretudo nas justifi-

cativas dos fiscais), mas essencialmente ligada à própria cultura do feirante. 

A forma como a feira era tratada na imprensa produziam um  regime de colonialidade, no sen-

tido de uma colonização imagética, simbólica e discursiva daquele lugar. Tratava-se de um processo 

de subordinação dos feirantes que os depreciava e construía uma retórica para a intervenção pública 

na feira-livre. Assim quando se criticava a ausência de fiscalização, procurava-se associar imediata-

mente ao fato do feirante roubar nos pesos e medidas, quando se mencionava a falta de higiene não 

se culpava a prefeitura, mas os costumes dos feirantes. Observemos uma nota intitulada “A feira, 

reduto anti-higiênico, precisa de uma visita das autoridades sanitárias” que versa sobre a situação da 

feira no fim do ano de 1950:

A falta de higiene campeia em nossa feira, sem a devida assistência dos fiscais.
Após o desarmamento das barracas, as bancas de carne e os caixões empregados 
para depósito de farinha são afastados para um canto, para utilização futura. Em 
um destes caixões, segundo nos informou uma testemunha de vista, tem dormido, 
netas últimas semanas, uma mulher doente.
Mas não há apenas isso. As bancas servem, muitas vezes, de leito, onde são prati-
cadas toda sorte de safadezas e patifarias. O nosso povo, inocente de todas essas 
ocorrências, adquire os produtos que são expostos.
O caso é sério e merece uma averiguação da parte das autoridades competentes.356

A feira-livre é considerada “reduto anti-higiênico” especificamente pelo usos que os feirantes 

faziam desse lugar, pela forma como conduziam sua atividade. Reutilização de bancas de carne, não 

recolhimento dos caixões, e o menos singelo de todos os usos, transar nas bancas – o que o espírito 

eminentemente moralizador do cronista cristão chamou de “toda sorte de safadezas e patifarias”. A 

feira-livre estava localizada ao lado do Canal do Lava-pés que na época já era um condutor dos 

esgotos residenciais até o Rio Cachoeira357. Este fato era negligenciado pelo redator da nota. Ele se 

apegava sobriamente nos usos subalternos, na distancia entre estes usos e a concepção moderna de 

higiene. Eram os usos o problema. Era a cultura subalterna que incomodava. O fato de uma “doen-

te” usar os caixões para dormir não era sequer pensado enquanto a falta de assistência aos mais 

355 Biblioteca Pública do Estado da Bahia (BPEB). Seção de periódicos raros. Rio Pardo – Órgão noticioso, político e  
independente, 10.09.1950, p. 02. 
356 APMIJD. Voz de Itabuna, 25.11.1950, p. 01.
357 Em uma matéria em novembro de 1951 o editor do mesmo periódico chama atenção para o fato do canal está poluí-
do, entupido e merecendo uma reforma dentro do plano urbanístico da cidade. E em 1958, a seca fez com que não hou-
vesse água suficiente para limpar as águas empossadas e podres do canal, aumentando seu mau cheiro. APMIJD. Voz de 
Itabuna, 30.11.1951, p. 04 e Diário de Itabuna, 09.01.1958, p. 01.
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necessitados. Provavelmente tal “mulher doente” se tratava de uma mendiga, que poderia ser tratada 

nos periódicos também como louca – três nomes que retirariam qualquer dignidade e poder de 

agência para estes viventes de rua358. Assim as formas como se criticava a feira formavam uma 

subordinação ao feirante e, ao mesmo, tempo uma legitimação de uma intervenção que não tardaria.

O ano de 1951 é anunciado com a posse do coronel Miguel Moreira para prefeito da cidade. 

Com ele há a renovação da esperança de construção de um mercado municipal. A situação da feira 

era: não ser cimentada; fluxo muito grande de compradores; não existia uma institucionalização da 

organização das barracas da feira-livre; estas cresciam sem que o espaço para a feira crescesse em 

conformidade. O mercado municipal, então, era considerado o melhor projeto para se resolver esta 

inconformidade da feira e dos feirantes com as políticas modernizantes das classes hegemônicas ita-

bunenses. No primeiro mês de 1951, o Voz de Itabuna lança o apelo à esta obra, apontando os prin-

cipais problemas:

A necessidade de uma obra de semelhante quilate torna-se de maior urgência ap 
constatar-se o estado deplorável em que se acha a feira semanal, localizada nos 
arredores da estação da Estrada-de-Ferro e que, nos sábados chuvosos, torna-se um 
verdadeiro pantanal,  onde são expostos os provimentos de primeira necessidade 
que vão ser adquiridos pelo povo. Contribui criminosamente para tal situação o 
descaso da Prefeitura que, até agora, tem fechado os olhos a estas deficiências, dei-
xando o local onde se realiza a feira entregue ao deus-dará, varrido por enxurradas 
e invadido pelo lodo que desce dos trilhos da ferrovia.
Sob a terra nua da praça são expostas as mercadorias, sem quaisquer requesitos de 
higiene e sujeitas a toda espécie de infecções. E são estes produtos assim danifica-
dos, notadamente as verduras, que vão servir de base à alimentação de nosso povo, 
o qual, na contingência de ficar na falta, vê se forçado a adquirí-los de qualquer 
forma.359

Ainda nesta matéria o jornal afirmava que a feira-livre estava tornando o centro da cidade uma 

“favela”, e mesmo assim nada impedia isto, nem uma fiscalização mais rígida, nem fregueses: pelo 

contrário, as barracas cresciam dia-a-dia. As ações do prefeito-coronel-proprietário de jornal não 

tardaram.

Como entre as principais queixas estavam o congestionamento da feira, ocasionado pelo cres-

cente número de barracas, e a falta de fiscalização para combater os revendedores, então foi feito 

uma experiência de divisão da feira-livre em duas. Na praça do Pontalzinho funcionava a feira de 

frutas e verduras, e na Praça da Estação ficariam os demais negociantes (cereais, comidas prontas, 

artesanatos e etc). Esta divisão, afirmava o jornal O Intransigente, iria “descongestionar a atual pra-

ça da feira, pequena para conter tantos comerciantes e tantos consumidores e dar uma melhor visão 

á fiscalisação municipal para agir contra os açambarcadores”. Aqui podemos perceber a concepção 

de feira que existia. Açambarcar significa assenhorar-se de algo, privando os outros deste algo. E é 

358 Ver o próximo capítulo sobre a experiência de mendigos na década de 1950 em Itabuna.
359 APMIJD. Voz de Itabuna, 31.01.1951, p. 04.
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esta prática que dá início ao que concebemos como feirante atualmente. Para aquelas classes hege-

mônicas a feira deveria ser lugar destinado ao produtor que lá venderia os frutos de sua colheita. Os 

fiscais tinham que reprimir o açambarcamento. Mas não era algo fácil,  sobretudo porque muito 

caminhões que chegavam à feira-livre já estavam com suas cargas compradas por antecedência. 

Mas o plano de divisão da feira para operacionalizar a fiscalização e o combate ao açambarca-

dor (feirante) não deu certo. O jornal afirmava que os outros feirantes reclamaram porque ficaram 

isolados, uma vez que as frutas e verduras eram as mercadorias mais concorridas pelos fregueses. A 

feira, então, voltaria a ser unificada. Mas o jornal fazia um apelo, em nome da própria fiscalização 

municipal. Pedia que “os barraqueiros façam um pequeno sacrifício e colaborem tambem, alinhando 

suas barracas, unindo-as para que folgue o espaço destinado a frutas e verduras”. Afirmava a coluna 

Governo Municipal ainda que a fiscalização iria distribuir as barracas em quadras de acordo com 

suas especificidades, separando frutas e verduras de cereais, e agrupando as de carnes e toucinho. 

Pedia o jornal, por fim: “que todos ajudem para ninguem ficar prejudicado, especialmene nossa 

população, porque estamos empenhados em diminuir a exploração, ou o roubo dos revendedores de 

frutas e verduras, por enquanto. Depois chegaremos ás demais mercadorias”360.

Como se pode observar a principal preocupação do poder público era combater os revendedo-

res (feirantes) de frutas e verduras. E uma das razões era que estes eram os principais responsáveis 

pelas grandes queixas à carestia. O ano de 1950 e o início de 1951 foram atingidos por uma seca 

que chegou mesmo até prejudicar a produção do cacau. As poucas chuvas que caíam naquele feve-

reiro de 1951 davam esperança para os produtores de cacau de não haver maiores perdas. Assim 

descrevia esta esperança o jornal do prefeito Miguel Moreira: “Felizmente, as chuvas caíram. Nossa 

lavoura que começava a sentir os efeitos dos raios do sol em excesso, revigorou-se com as chuvas 

gerais”. Esta mesma seca também dificultava a produção de gêneros alimentícios de primeira neces-

sidade. Contudo as críticas recaíam sobre os feirantes que compravam mercadorias em outras cida-

des e vendiam-nas com preços mais elevados em Itabuna. A mesma coluna desta edição ressaltava a 

ligação estreita entre falta de alguns alimentos e crítica aos feirantes: “nessa epoca, todos os anos, 

os exploradores do povo aproveitam a escassez do peixe, do côco, do dendê, de tudo o que constitue 

condimento para as comemorações da Quaresma para alterarem de maneira a mais hedionda seus 

preços”. Apesar de mencionar que todos os anos este fenômeno acontecia, o fato claro é que aquele 

ano, por conta da seca, o problema se agravava. A nota ainda pedia que a fiscalização pedisse aos 

negociantes para baixar o preço “com pena de serem tomadas medidas policiais”. No mais, mostra-

va a clara associação entre escassez e crítica ao feirante: “sabemos que, pela escassez, ha o encare-

cimento. Mas, que esse encarecimento seja apenas o da escassez e não o da exploração. Os dois jun-

360 Centro de Documentação e Memória Regional da UESC (CEDOC/UESC). O Intransigente, 28.02.1951, p. 04.
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tando-se, ninguem poderá comprar nada para passar a Quaresma”361.

O que se seguiu após a fracassada divisão da feira-livre, foi uma tentativa do governo munici-

pal de tabelar os gêneros de primeira necessidade. Este era um dos mecanismos de controle que 

mais eram reivindicados nos jornais. O Voz de Itabuna, por exemplo, criticava a falta de um depar-

tamento de fiscalização da prefeitura que funcionasse, um órgão que deveria ser “rigoroso e intran-

sigente”, sem o qual a tabela de preços que o prefeito Miguel Moreira estava tentando construir de 

nada valia. Para o jornal, não bastava um tabelamento, era preciso ser forte contra os feirantes, con-

trolá-los, submetê-los ao poder público. Afirmava o editor da matéria que isto deveria ocorrer por-

que “a experiência nos ensinou que os feireiros não respeitam decisões. São autônomos. Fixam pre-

ços a seu bel prazer e conforme o capricho que lhe acode na ocasião. Aumentam-nos com velocida-

de assombrosa,  de comum acordo,  de sábado para sábado”.  A insubordinação dos feirantes aos 

poderes municipais foi apresentada nesta matéria como o fato de não respeitarem “decisões” da 

municipalidade e por serem “autônomos”, ou seja, independentes da estrutura de poder que admi-

nistrava Itabuna. É evidente que a acusação que se insubordinavam “de comum acordo” era uma 

forma de criticá-los coletivamente, de tomar aquela coletividade como um problema público. Este 

indício de uma luta conjunta dos feirantes não é sem razão. Veremos no capítulo 5 que eles estive-

ram ligado a grupos comunistas nestes primeiros anos. Mas o interesse do jornal com tal crítica era 

dizer: não há em quem confiar na feira-livre, são todos iguais, precisamos subordiná-los.362

Ainda sobre a insubordinação na feira, o editor afirmava que os verdadeiros responsáveis pela 

“inflação” dos gêneros alimentícios, pelo “mal corrosivo que durante tanto tempo vem sugando as 

economias do povo”,  são os revendedores,  pessoas que comprariam mercadorias no interior  do 

município, na mão dos reais produtores, e revenderiam na cidade em dia de feira-livre – veremos 

adiante que a maior parte do alimento que abastecia Itabuna tinha que vir de fora do município e 

não do interior deste. Afirmava-se ainda que eles revendiam as mercadorias com lucro de 100% ou 

mais, o que seria um ganho ilegal. Os revendedores seriam, então, os responsáveis pelo afastamento 

dos “reais produtores” da feira-livre da cidade. Novamente há um conflito entre uma concepção de 

feira que parecia estar decadente ante as novas práticas e costumes dos novos feirantes. E o fato dos 

feirantes não serem considerados trabalhadores morais – porque não obedeciam aos critérios e sig-

nificados daquela concepção de feira-livre – contribuía significativamente para que fossem subordi-

nados. Deveria-se intervir em suas atividades porque elas não eram legais e não estavam em confor-

midade com as necessidades das classes hegemônicas locais.

O  tipo  de  comércio  que  o  feirante  realizava  era  reconhecidamente  ilegal:  açambarcador, 

361 CEDOC/UESC. O Intransigente, xx.02.1951, p. 04. (não há como saber o dia da edição por conta do mal encader-
namento)
362 APMIJD. Voz de Itabuna, 16.03.1951, p. 01. Fonte utilizada nos próximos dois parágrafos.
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revendedor... E como subalternos marginais, os feirantes naquele período estavam se insubordinan-

do ao tabelamento que estava sendo proposto pelo prefeito Miguel Moreira. Estavam aumentando o 

valor dos produtos tabelados:

Deduzindo-se com facilidade os culpados, resta tão sòmente abrir contra eles cerra-
da campanha, Não será fácil subordiná-los à ordem, vez que estão acostumados a 
agir livremente, não tomando conhecimento de qualquer interferência pública em 
seus negócios vantajosos. E' o que vem sucedendo desde que o sr. Prefeito Munici-
pal estiipulou alguns preços; as ordens terminantes não foram acatadas nem uma só 
vez e até serviram de chacota; numa provocação visivel, os gêneros tabelados subi-
ram de preço. Quem comprou na feira passada deve saber bem disso... 

Ou seja, os feirantes não eram apenas desclassificados enquanto trabalhadores, mas eram reconheci-

dos como inimigos públicos, sujeitos que não colaboravam com o curso de modernidade e civilida-

de que as classes hegemônicas queriam impor à cidade. E duas são as razões para esta crítica inten-

sa que os feirantes receberam no início da década de 1950: primeiro porque eles representavam 

setores subalternizados que ganhavam poder através da contradição da região-civilização-do-cacau 

– produzia alimentos para exportar, mas não produzia alimentos pra si; segundo porque a formação 

daquele trabalhador subalterno na concepção de feirante como mercador-não-produtor (concepção 

atual) confrontava valores da cultura política das classes hegemônicas.

Poucos eram os colunistas, colaboradores de jornal,  que não associavam os problemas de 

carestia – seca, região de política monocultora – com os feirantes. Um destes, sem dúvida, foi A. 

Lima Quadros. Segundo o intelectual cooperativista, a resolução do problema da “alta absurda [d]os 

generos de subsistencia e de primeira necessidade (…) não está ao alcance do povo. (…) São medi-

das de ordem governamental”363. Apesar desta análise mostrar que a responsabilidade da carestia 

não era do feirante, a proposta de cooperativa de gêneros alimentícios formulada por ele também 

tentava resolver o problema carestia por um paliativos e em nada diminuía a subordinação da feira.

A proposta da Cooperativa de Gêneros Alimentícios de Itabuna circulou através da coluna 

“Cooperativismo” assinada por Lima Quadros em O Intransigente a partir de maio de 1951. Ali era 

explicado teoricamente e em sua historicidade o que era o movimento cooperativista. Também eram 

formuladas propostas para a fundação de um cooperativa que iria enfrentar os feirantes através da 

compra em grande quantidade de alimentos que seriam distribuídos para seus cooperados364. Trata-

va-se de uma saída da carestia pela via externa à feira. A cooperativa não levaria comida por um 

preço mais  baixo para a  feira-livre,  concorrendo com os  feirantes  e barateando os preços.  Tão 

somente iria assistir os seus cooperados. A comissão que assinou o convite à sociedade para a orga-

363 CEDOC/UESC. O Intransigente, 26.05.1951, p. 03.
364 Ver CEDOC/UESC. O Intransigente, 26.05.1951, p. 03, 09.06.1951, p. 04, xx.06.1951, p. 04, 16.06.1951, p. 04, 
xx.07.1951, p. 04, 27.07.1951, p.4.
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nização da cooperativa365 era comporta de nomes como o próprio Lima Quadros, pelo vereador em 

1954, Paulo da Silva Ribeiro366, pelo então vereador do PTB e editor do Voz de Itabuna, Gidalthi 

Pereira, pelo posterior vereador e funcionário de justiça local Gerson Sousa367, pelo memorialista e 

cronista local José Dantas de Andrade (homenageado com o nome do arquivo público local), pelo já 

conhecido Ottoni Silva, então editor de O Intransigente, por Hemenegildo de Sousa, participante da 

Legião da Boa Vontade na cidade368, pelo poeta Antonio Sampaio Quadros369, pelo professor Nival-

do Batista Rebouças370 e pelo sergipano, posterior rotariano, Raimundo Freire Cravo, também poste-

rior organizador do Centro Sergipano de Itabuna371. Tratavam-se de setores da classe média local.

Em 13 de junho, num dia chuvoso, na Associação Comercial de Itabuna, se reuniram a comis-

são e os primeiros acionistas para organização a fundação da Cooperativa de Consumo de Itabuna – 

nome como a cooperativa de gêneros alimentícios ficou conhecida depois da fundação. Segundo o 

editor de O Intransigente, tal iniciativa “interessa de perto a todos os chefes de familia, diante da 

situação calamitosa porque passa a classe média, com a alta sempre crescente dos gêneros de pri-

meira necessidade, assim como da exploração criminosa dos intermediários” (grifos meu). A classe 

média local se organizava para enfrentar conjuntamente o que entendiam ser um problema causado 

pelos feirantes (intermediários). A cooperativa deveria “adquirir os gêneros, por atacado, nas gran-

des praças e, mais diretamente possivel nas fontes produtoras, para serem vendidos, ou melhor, 

entregues aos associados, pelo preço de custo, acrescidos apenas das despezas de frete, carreto, etc., 

sem visar lucro algum”. Para se tornar cooperado, a pessoa teria que comprar ações que seriam ven-

didas por cem cruzeiros. A cooperativa funcionaria a partir do momento que a venda de ações che-

gasse a duzentos mil cruzeiros. Como se observa, seria preciso vender duas mil ações de cem cru-

zeiros, ou seja, tratava-se de uma iniciativa ligada a setores mais abastados.372 

No mesmo dia que se anunciava a forma da cooperativa, o jornal aproveitava para anunciar 

que o movimento já tinham conseguido quase o capital mínimo todo, subscrevendo Cr$ 170.000,00 

365 CEDOC/UESC. O Intransigente, 09.06.1951, p. 04.
366 Ele questiona, em requerimento, o prefeito Francisco Ferreira pelas cobranças de imposto no bairro Cajueiro, sem 
que tivesse sido feito melhoramentos naquele bairro APMIJD. Voz de Itabuna, 23.04.1954, p. 01
367 Considerado “dedicado auxiliar da justiça” (preparo dos papeis do registro de óbito). APMIJD. Diário de Itabuna, 
23.10.1957, p. 03. 
368 APMIJD. Diário de Itabuna,  05.11.1957, p. 03.
369 Em junho de 1954 um grande poema sobre o rio e Itabuna,  Tragédia do Cachoeira, retratando as tragédias que 
ocorriam no rio e o sentimento das pessoas para com ele. APMIJD. Voz de Itabuna,  29.06.1954, p. 02.
370 Conferiu palestra em novembro de 1957 como encerramento das atividades da Associação dos professores secundá-
rio de Itabuna, evento realizado no salão nobre da Associação Comercial. Posteriormente foi superintendente da Com-
panhia Telefônica Sul Bahiano, com atuação em Itabuna, em 1960. APMIJD. Diário de Itabuna,  23.11.1957, p. 04 e 
12.07.1960, p. 01
371 Era membro em 1957 do Rotary Clube de Itabuna. Escreveu em dezembro de 1957 a crônica “Um urubú tocou o 
sino”.  Sergipano membro da comissão de fundação do Centro Sergipano de Itabuna para congregar estes e apoiar os 
sergipanos necessitados.  APMIJD. Diário de Itabuna, 13.11.1957, p. 01, 24.12.1957, p. 08  e 23.07.1960, p. 06.
372 CEDOC/UESC. O Intransigente, 16.06.1951, p. 01.
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(cento e setenta mil cruzeiros). Uma diretoria provisório também foi composta e buscavam apenas 

um local para o armazém cooperativo. Anunciava-se também que o Sindicato dos Rodoviários tinha 

fundado no dia 10 de junho a Cooperativa de Consumo dos Motoristas de Itabuna, objetivando 

comprar peças e acessórios de automóvel com preços mais cômodos373. O jornal queria passar a 

mensagem que “o entusiasmo é geral” e aumentar a cooperativa. Em julho os cooperados já tinham 

subscrito 30 mil a mais do valor mínimo e já tinham depositados mais de 50 mil cruzeiros na Coo-

perativa Banco Rural de Itabuna. Já se anunciava uma Assembleia Geral de Constituição para apro-

var Estatutos e eleger os setores administrativos374.

No dia 21 de julho já se anunciava a fundação da cooperativa. E o colunista HB Suarez afir-

mava que aquele movimento era uma “sociedade organizada para livrar os chefes de familia dos 

«tubarões» do comercio, que não se conformam com os lucros razoáveis, apelando sempre para os 

lucros de 100, 200 e até 300 por cento”. O colunista de O Intransigente afirmava que aquela inicia-

tiva estava “fadada a grande êxito” e que se os cooperados comprassem no armazém cooperativo, 

seria,  então, “dado o golpe de morte nos especuladores, que enriquecem facilmente, á custa do 

assalto criminoso á bolsa do povo”375. Poucos dias depois, Lima Quadros afirmava que uma casa da 

rua Rui Barbosa foi alugada para servir de armazém, esperando apenas que fosse desocupada376.

A imprensa estava de comum acordo no quesito cooperativa contra os feirantes. Em julho o 

Voz de Itabuna estampava em sua capa a matéria “O povo de Itabuna defende-se dos tubarões crian-

do uma cooperativa de consumo”. Nas palavras do periódico: “movimenta-se a laboriosa classe 

média de Itabuna pela criação de uma COOPERATIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS”.  Nesta 

matéria, assinada por Miguel Alves, há um convite ao prefeito Miguel Moreira para apoiar tal ini-

ciativa, além de defender o cooperativismo como “base fundamental da civilisação de um povo” e 

como “o luminoso traço de união entre as massas que lutam pela subsistência da vida”.  Muito 

embora utilizando o termo “massas”, Miguel Alves estava mesmo a se referir apenas à classe média, 

uma vez que – diferente da meta anunciada em O Intransigente – anunciava uma meta de subscri-

ção de trezentos mil cruzeiros (Cr$ 300.000,00)377. 

Sabemos por informações posteriores ao ano de 1951 que a cooperativa instituía uma tabela 

de preços dos principais gêneros alimentícios e vendia para os seus associados (crê-se) mais barato 

que os produtos na feira-livre. Isto significa dizer que não vendiam o mais barato possível, mas 

tabelado, sobretudo porque ela visava comprar alimentos mais baratos e um retorno do lucro ao 

cooperado. Ao final do ano o lucro era dividido entre os cooperados, “além dos juros de 6% sobre o 

373 Ibidem, p. 04.
374 CEDOC/UESC. O Intransigente, xx.07.1951, p. 04.
375 CEDOC/UESC. O Intransigente, 21.07.1951, p. 01.
376 CEDOC/UESC. O Intransigente, 27.07.1951, p. 04.
377 APMIJD. Voz de Itabuna, 06.07.1951, p. 01.
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capital a que terão direito”378. E quanto mais ações tivesse o cooperado, maior sua parte do lucro. E 

ela poderia ser mais rentável do que outros empreendimentos, uma vez que era isenta de impostos 

municipais, impostos estes que existiam para os feirantes. Em 1952 já tramitava na assembleia do 

estado um projeto de lei para dar isenção de imposto à este gênero de cooperativa. Segundo nos 

informa O Intransigente, “a Comissão de Finanças, da camara [estadual], aprovou integralmente os 

termos da indicação, reconhecendo a meritória função social das cooperativas «que não visam lucro 

e prestam relevantes serviços aos grupos sociais»”379. O parecer do procurador da fazenda do esta-

do, Rogério Gordilho de Farias, afirma que “as cooperativas de consumo estão isentas de impostos” 

tão quanto sirva exclusivamente aos seus cooperados380. 

E este foram mais ou menos os contornos de uma prática da classe média, sobretudo de seto-

res produtores de consenso na sociedade, que buscava se livrar do problema carestia sem mudar 

suas bases e sem se preocupar com aqueles que não podiam, pelo impedimento econômico, se tor-

nar cooperados. E enquanto a cooperativa era montada, o governo municipal tentava resolver o 

problema fazendo concorrência com os feirantes. O Intransigente afirmava em julho que 

em carater experimental, chegou a esta Cidade sabado, e continuarà cheganso todos 
os sabados, um caminhão carregando verduras as mais diversas, para serem vendi-
das na feira a preços baratissimos. Convem notar, que este é um grande esforço da 
Prefeitura local, que espera sejam as verduras compradas pelo nosso povo, afim de 
que  o reverido caminhão continue  abastecendo a  nossa  Cidade,  vendendo tudo 
pelos preços mais baratos, numa concorrencia de arrazar co os famigerados «tuba-
rões» das nossas feiras. E' esse um dos golpes de morte nos intermediarios crimino-
sos, que, sem piedade, assaltam a bolsa de nossa população. Consumamos as ver-
duras baratas e outros generos virão, por preços tambem baratos.381

Esta experiência talvez explique porque Miguel Moreira não esteve diretamente ligado à fun-

dação da cooperativa, nem como um dos primeiros cooperados, nem participando de comissão ou 

diretoria provisória. O governos tinha uma política distinta. Tratava os feirantes como criminosos e 

queria fazer frente à eles através de uma concorrência. Quando esta estratégia foi esboçada pelo pre-

feito, já tinha se passado um mês que o governo municipal anunciou que estava prestes a conseguir 

empréstimo para construir o mercado municipal382. Ou seja, eles estavam sofrendo a concorrência 

do caminhão da prefeitura e ainda podiam vislumbrar que a feira mudaria seu status de feira-livre 

para mercado municipal.

Os feirantes eram, por diferentes frentes, combatidos. Imprensa, classe média, poder público 

construíam uma grande campanha contra a feira-livre municipal. Mas no fundo desta campanha de 
378 CEDOC/UESC.  O Intransigente, 24.05.1952,p. 03.
379 CEDOC/UESC. O Intransigente, 08.03.1952, p. 01.
380 Parecer da Procuradoria da Fazenda do Estado sobre isenção fiscal para a Cooperativa de Consumo de Itabuna, 
parecer nº 18, processo nº 36266/51, publicado no jornal. Ver CEDOC/UESC. O Intransigente, 02.04.1952, p. 01.
381 CEDOC/UESC. O Intransigente, 21.07.1951, p. 04.
382 CEDOC/UESC. O Intransigente, 06.06.1951, p. 04.
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subordinação não estava apenas o interesse coletivo de baixar o gêneros alimentícios de primeira 

necessidade. Uma das principais razões para tal campanha era o fato dos feirantes, como barraquei-

ros ou como taboleiros (vendedores de carne em tábuas nas ruas) estarem fazendo frente ao alto 

comercio. Observemos um caso em Camacã que talvez ilustre este problema.

Em Camacã (então distrito de Canavieiras e atual cidade emancipada) um caso narrado pelo 

Voz de Itabuna é interessante para analisar como poder público muitas vezes atuava a partir de inte-

resses do alto comércio. Observemos a história que nos conta o periódico:

A história começou quando os motoristas solicitaram providencias a-fim de que 
fosse removida a feira do meio da rodagem. Na realidade aquilo alí era um tropeço 
serio ao transito. O povo de Camacã, então, atendendo ao apelo dos motoristas, 
resolveu  construir  o  barracão  onde  faria  o  seu  mercado,  a  sua  feira,  em local 
melhor de que não oferecesse incoveniencias ao trânsito. Cerca de duzentas pes-
sôas pobres se cotisaram e iniciaram os serviços. A esta altura, o alto comercio de 
Camacã entrou para jogar areia na  iniciativa  popular.  Mexendo os  pausinho da 
política, situação dificies foram criadas. E, um dia, o sargento comandante do des-
tacamento, mandou, policialmente, destelhar o barracão impedindo dessa forma o 
prosseguimento dos serviços. Desta forma o povo de Camacã ficou sem o seu mer-
cado e a feira voltou para o meio da lama, na rodagem, a constituir um serio e gra-
ve perigo ao transito de veículos naquele trecho de estrada.383

O alto comércio recusava a iniciativa autônoma da “cerca de duzentas pessôas pobres”. Elas 

estavam construindo o seu lugar de trabalho, sem o direcionamento do poder público. Talvez este 

gesto autônomo representasse um perigo para o “alto comercio” porque a feira-livre agora organiza-

da, sem lama, sem risco de atropelamentos e coberta poderia retirar-lhes parte da clientela. Ou é 

possível  que tais  feirantes estivessem fazendo frente  à  cultura política  local,  precisando, assim, 

serem submetidos ao poder das classes hegemônicas locais, que com ajuda do poder público criou 

“situações dificies” e mandou a polícia acabar com o empreendimento autônomo dos feirantes. A 

feira-livre, então, “voltou para o meio da lama” simbólico e materialmente, pois voltou à submissão 

do “alto comércio” e ao lugar julgado por eles mesmos impróprio para as suas agências. 

Em Itabuna não há semelhante caso, contudo esta história narrada em 1950 pelo Voz de Itabu-

na tem tudo haver com os interesses dos grandes comerciantes em submeterem os ambulantes, fei-

rantes e autônomos. Como existia uma alta dos preços alimentícios, desde 1950 os jornais falavam 

em tabelamento de preços. E o prefeito Miguel Moreira estava esboçando tabelar alguns gêneros de 

primeiras necessidades desde o início de 1951. O problema é que não seriam apenas as verduras, 

cereais e frutas o objeto do tabelamento. Com a crise dos alimentos, a carne também seria afetada 

pelo tabelamento. Contudo existiam interesses de altos comerciantes contrários ao tabelamento da 

carne. 

383 APMIJD. Voz de Itabuna, 11.02.1950, p. 04.
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Em Itabuna era a Comissão Municipal de Preços (CMP) o órgão referente para organizar o 

tabelamento. Os preços precisavam ser passados pela câmara de vereadores, como foi o caso da car-

ne verde em julho de 1951384. Não se tem muito claro qual o real poder da CMP, uma vez que os 

vereadores se reuniam neste intuito e mesmo o prefeito, como foi em novembro de 1951 quando 

sentou-se em mesa com os padeiros para acertar o preço do pão385. O fato é que os diversos poderes 

do municípios podiam opinar sobre a regulamentação dos preços. 

CEDOC/UESC. MENDES. Helena. Figuras e fatos de Itabuna. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1967, 
p. 85 e 170. Fotos da década de 1960.

Vejamos o caso do acerto sobre o preço da carne de porco e seus derivados. Segundo noticiou 

o Voz de Itabuna em julho de 1951, “o prefeito Miguel Moreira agiu bem, ao convocar, na semana 

passada, u'a mesa redonda, com o fim de ser esclarecido, de uma vez por todas, o aumento de pre-

ços pretendido pelos  abatedores  de porcos e outras questiúnculas”.  O prefeito convocou alguns 

384 APMIJD. Voz de Itabuna, 13.07.1951, p. 01.
385 APMIJD. Voz de Itabuna, 16.11.1951, p. 01.
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vereadores e mais algumas pessoas do setor responsável. Os grandes abatedores queriam aumentar 

o preço do quilo para Cr$ 12,00, o que parecia inaceitável para o periódico e para o poder público. 

O editor da matéria toma o senhor Paulo Nunes como protagonista deste aumento (ver ilustrações 

21 e 22). Trata-se talvez de um dos principais abatedores de carne da cidade, sujeito de origem ser-

gipana (que segundo o editor da matéria, “veio de Sergipe, há anos atrás, com a ideia preconcebida 

de montar no cangote do povo de Itabuna”) e que estaria por traz do aumento da carne verde ocorri-

da no início do mesmo mês de julho de 1951, aumento ocorrido à revelia do poder público. Os 

grandes abatedores além de reclamar o aumento (ou majoração, é como diziam) de preço, exigiam 

ainda a extinção dos “taboleiros”. Esta exigência era tomada pelo editor da matéria como “até certo 

ponto justa”, uma vez que estes “estabelecem a concorrência e pagam impostos reduzidissimos, o 

que prejudica, grandemente, os açougueiros”. Por fim disseram que os taboleiros “teriam que desa-

parecer” e montar açougues caso quisessem manter-se no mercado, agora com “uma igualdade de 

condições no comércio de carne fresca”. Obviamente que tal reclame golpeava consideravelmente 

os feirantes que negociavam carnes na feira-livre semanal. Como se vê, os comerciantes populares 

tinham suas vidas discutidas nas altas esferas da poder público e não eram chamados a falar.386

Nesta reunião nada ficou decidido sobre a proposta do preço dos abatedores e da extinção dos 

taboleiros. Entretanto os vereadores não se convenceram da tabela de custos apresentada pelos aba-

tedores, e na reunião seguinte forçaram o tabelamento do preço em Cr$ 10,00. Os edis se basearam 

num levantamento de custos feito por eles próprios. O toucinho, que era o principal derivado do 

porco na pauta de discussões, teve um aumento, saindo de Cr$ 17,00 para Cr$ 18,00 e justificado 

porque este produto seria vendido sem aplicação demasiada de sal (que fazia o produto pesar mais), 

o que seria “bom” para o povo itabunense, segundo a matéria. O toucinho de pior qualidade seria 

negociado à Cr$ 15,00. A respeito dos novos preços o periódico avisava: “o povo de Itabuna, por-

tanto, está avisado. Os novos preços entraram em vigência na feira passada”. Era salutar novamente 

insistir no tabelamento, apelando não apenas aos fiscais, mas ao “povo itabunense” (talvez porque a 

fiscalização fosse incapaz de aplicar o tabelamento).

Não foi decidido pela extinção dos taboleiros, entretanto o regime de fisco à estes foi severi-

zado. Estes passaram a ter impostos equiparados aos dos açougues, uma “medida que satisfez as 

exigências dos grandes negociantes”. Além disso ficou decidido que teriam de trazer consigo o talão 

da cobrança do imposto para apresentarem à fiscalização municipal. Para fechar a retaliação aos 

taboleiros temos a última decisão:

Também ficou decidido que a matança de porcos e carneiros só será feita no Mata-
douro: ali a carne será ratalhada para os taboleiros; dali sairá a carne para o açou-
gues.  Ficou  terminantemente  proibido  o  abatimento  de  suinos  e  lanigeros  em 

386 APMIJD. Voz de Itabuna, 27.01.1951, p.01. Fonte utilizada nos próximos quatro parágrafos.
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outros locais que não o Matadouro, pelo que o contraventor incorrerá em grossa 
falta, passivel de severa multa.

Assim se encerrou a “mesa-redonda” para a decisão do preço da carne de porco e seu deriva-

dos. Uma reunião realizada sem a presença – e se presente, sem a voz – dos feirantes e que decidiu 

preços dos produtos por eles vendidos, normas para esta venda e procedimentos anteriores à esta. 

Este caso representa um modo de agir da municipalidade. Grandes comerciantes (os abatedores) 

faziam exigências ao poder público sobre o trabalho de negociantes subalternos, sem grande poder 

econômico e prestígio sócio-político. A municipalidade negociava usando como moeda de troca o 

arrocho à economia subalterna. Observe que o aumento da carne de porco foi freado, fixando-se em 

Cr$ 10,00, e é possível supor que o argumento que convenceu os abatedores a aceitar o preço dos 

vereadores tenha sido a contrapartida da exploração fiscal dos taboleiros. Esta hipótese se baseia no 

fato da carne verde tinha sido majorada passando por cima dos edis neste mesmo julho de 1951, 

quando os abatedores de gado bovino sequer falavam no problema dos taboleiros. De modo que 

proibir o abatimento fora do matadouro – instituir o monopólio do abate de animais – foi um tentati-

va de construir uma dependência dos taboleiros para com os abatedores, que como vimos queriam a 

extinção  destes  primeiros.  Agora  estes  trabalhadores  da  economia  subalterna  deviam,  por  uma 

imposição do poder público, estar associados num regime de exploração com seus inimigos declara-

dos: os abatedores. Não se tem muitas informações, ainda, sobre o burlar destas novas normas, mas 

é possível que como as anteriores, estas também tenham causado estardalhaços iniciais, prejuízos 

aos taboleiros, mas que tenha sido transgredida, quiça ignorada.

Em maio do mesmo ano, os abatedores de porcos se queixavam novamente dos taboleiros e 

colocavam-os como responsáveis pelo aumento de preços que existia. Segundo O Intransigente os 

abatedores “pediam a extinção dos mercadores dos taboleiros” para os vereadores. Estes não aceita-

ram, contudo os taboleiros teriam que aceitar o tabelamento da carne de porco e vendê-la pelo preço 

de 11 cruzeiros387.

Em julho de 1951 Paulo Nunes foi à câmara de vereadores explicar o aumento da carne verde 

e foi saudado por ser “a primeira vez que um negociante de generos de primeira necessidade procu-

ra a Camara e faz uma exposição ampla sobre a materia”388. A verdade é que nunca foi dado espaço 

ao feirantes para falarem sobre sua situação e Paulo Nunes possivelmente teve toda a oportunidade 

por ser um grande comerciante de carne e pecuarista.389

387 CEDOC/UESC. O Intransigente,  05.05.1951, p. 04.
388 CEDOC/UESC. O Intransigente,  07.07.1951, p. 01.
389 Casos como este se repetem em outras cidades. Em Canavieiras em 1960, por exemplo, o prefeito era acusado de, 
em acordo com um produtor de carne verde que era seu amigo, provocar uma alta de preços do produto, fechando as 
portas da cidade para um concorrente com melhores preços. Esta ligação entre poder público e grandes produtores e 
comerciantes era um problema não apenas para a sociedade em geral, mas para os pequenos comerciantes ambulantes. 

136



Pode-se dizer  que o início de 1951 foi  de intensa pressão dos grandes comerciantes para 

sobretaxarem ou até mesmo extinguir o pequeno comerciante ambulante de alimentos, sobretudo os 

que vendiam carne390. Existia, então, interesses econômicos de grandes comerciantes por trás da 

campanha de subordinação dos feirantes – elemento que não era novo na história da região391.

De modo geral – e quase esquemático – podemos compreender a campanha de subordinação 

que os feirantes viveram nos dois primeiros anos da década de 1950 sob as seguintes variáveis: a 

partir do apelo de uma estética moderna de cidade, onde a feira produzia uma imagem anti-tética; a 

partir da necessidade tentativa de subordinar comerciantes subalternos (feirantes) diante de uma cri-

se de carestia; e a partir dos interesses do alto comercio local. Estas razões produziram um aumento 

não apenas na fiscalização dos feirantes, mas também no olhar e na vigilância à feira-livre.

Também de modo geral as formas encontradas para esta subordinação foram: produção de um 

discurso criminalizador do feirantes;  promessa de construção do mercado municipal;  criação de 

cooperativa de consumo para que a classe média não ficasse refém dos feirantes; fazer concorrência 

com o caminhão de verduras da prefeitura; e tentar acabar com os taboleiro de carne. Estas razões e 

estas estratégias se manteve, com pequenas alterações, nos anos seguintes. 

Entretanto tanto atrito e conflito discursivo e operacional contra os feirantes acabou revelando 

que muitas destas estratégias eram muito frágeis, uma vez que não tratavam o problema em seu 

núcleo, em seu radical. Nem caminhão da prefeitura, nem cooperativa de consumo podia mudar o 

fato de que os feirantes tinham importante contribuição na sociedade local ao trazer alimentos mui-

tas vezes vindo de outras regiões, uma vez que Itabuna e as cidades circunvizinhas não conseguiam 

se abastecer de alimentos produzidos em seu próprio solo.

Pela primeira vez o problema região cacaueira aparecia. Em 1952, o periódico  O Intransi-

gente, de propriedade de um fazendeiro, convidava os cacauicultores para reservarem parte do solo 

de suas terras para o cultivo de leguminosas, vegetais,  o que chamavam de “gêneros de bôca”. 

Começava a ficar claro que o poder que os feirantes tinham estava no fato, em grande parte, deles 

tirarem proveito de estarem em um lugar que não produzia para o abastecimento da própria região. 

Frete e atravessadores, perda de produtos na viagem, dificuldade de escoamento destes produtos, 

Ver BPEB. Seção de periódicos raros. A voz do Rio Pardo, edição única.12.1960, p. 04.
390 Para outros casos ver CEDOC/UESC. O Intransigente,  10.02.1951, p. 01 e 20.04.1951, p. 04.
391 Lemos no relatório da gestão da diretoria (1928-29) da Associação Comercial de Ilhéus: “sentindo-se o comercio 
prejudicado com as transações desleaes dos mascates, leiloeiros e demais vendedores ambulantes, não só por se apro-
veitarem da boa fé dos freguezes, vendendo, á miude, gato por lebre, e abusarem de outros fazendo-lhes extorsões sys-
tematicas, como tambem porque se lhes cobrava dimunuto imposto, o que não era justo em vista das reduzidas despezas 
que, ao contrario do commercio em geral, elles têm, além de não concorrerem para o engrandecimento material da cida-
de, em resultado de seu caracter aventureiro, cigano e nomade, – a Associação Comercial de Ilhéos, sempre empenhada 
em servir aos interesses collectivos, dirigiu ao Conselho Municipal uma representação contra os prejudicadores, pedin-
do que se lhes augmentasse o imposto, como era de justiça, no que fomos attendidos, em parte”. CEDOC/UESC. Rela-
tório da directoria exercício de 1928-1929 da Associação Comercial de Ilhéos apresentado em reunião da Assembléa 
Geral ordinaria em 27 de fevereiro de 1929. Itabuna: Graphicas d'A Epoca, 1929, p. 13.
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estradas ruins... tudo isso eram elementos que corroboravam com os altos preços cobrados pelos fei-

rantes. Então, em 1952, o convite à produção é lançado na expectativa de enfraquecer a carestia:

Preparam-se os fazendeiros locais para oculpar seu lugar na campanha do abasteci-
mento de nossa terra (...). A preocupação pelo cacau deixou os nossos fazendeiros 
anestesiados (...). Dia a dia encarecem os generos de primeira necessidade e todos 
são convocados á produção.392

Meses mais tarde o mesmo periódico estava galgando uma vitória inicial quanto a campanha para a 

produção regional de produtos. Em junho de 1952, O Intransigente afirmava poder comprar farinha 

à Cr$ 2,50 o litro. Como a farinha era um medidor da alta dos produtos393, este seria um prenúncio 

de dias melhores. A campanha visava eliminar o custo dos atravessadores e já sinalizava a fragilida-

de do modelo monocultura de exportação. Dizia o editor: “temos a esperança de que em breve esta-

remos supridos fortemente com agricultura regional (...),  porque a  lição serviu demasiadamente 

para que procuremos nos suprir com abundancia de todos os generos de bôca”394 (grifo meu). A 

lição referida pelo editor tem duas caras. Lição por confiar numa riqueza advinda do cacau, mas que 

contemplava um minoria que podia pagar os altos preços. Lição porque a cidade “progressista e 

civilizada” se tornava refém de uma classe tão desprestigiada como eram os feirantes.

Um esboço desta crítica já tinha aparecido em abril de 1951. HB Suarez afirmava que “não há 

porque se gritas. Si os preços são caros, porque falta a mercadoria. Havendo produção, os preços 

serão baratos”. O colunista de  O Intransigente ainda sugeria que “as massas de vagabundos das 

cidades, especialmente das metropoles” deveriam deixar de ser “parasitas” e passar a serem produ-

tores para o seu consumo e para o dos demais. O colunista reconhecia que o problema da carestia 

era nacional, mas Itabuna superaria “essa regra, porque é uma cidade rica onde pobres e medio teem 

que se sujeitar ao alto nivel de vida que podem desfrutar os fazendeiros de cacau”395. Isto era verda-

de, e havia ainda um fator que aumentava o problema: ausência de uma política de produção regio-

nal de gêneros alimentícios. Esta era a razão da campanha de O Intransigente no ano de 1952.

Não tenho informações sobre o ano de 1953. A ausência de jornais disponíveis para consulta 

para este ano certamente contribuiu para uma ignorância sobre a situação da feira entre 1952 e 

1954. Neste último ano o consenso entre os jornais já tinha sido quebrado. A razão da quebra do 

consenso era de cunho político-eleitoral. O PTB que tinha apoiado Miguel Moreira, rompeu com ele 

no final do ano de 1951. O Voz de Itabuna publicou em fevereiro uma matéria intitulada “A imundi-

392 CEDOC/UESC. O Intransigente, 29.03.1952, p. 04.
393 Em agosto de 1951, uma nota publicada no Voz de Itabuna se intitula “Aumento do preço da farinha – uma calami-
dade!” e afirma que  “as transições de preços processam-se de maneira abrupta e desconcertante. A cada semana que se 
passa o povo é apanhado de surpresa com o encarecimento de um novo gênero”. APMIJD. Voz de Itabuna, 10.08.1951, 
p. 01.
394 CEDOC/UESC.  O Intransigente, 14.06.1952, p. 04.
395 CEDOC/UESC.  O Intransigente, 18.04.1951, p. 01.
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ce da Feira Livre e o espírito do 'contra' do sr. Prefeito”. Esta crítica envolvia a disputa entre proje-

tos políticos. O editor de  Voz de Itabuna e vereador pelo PTB, Gidalthi Pereira tinha proposto a 

cimentação da feira-livre. O prefeito recusou porque tinha o projeto de construir o mercado no final 

da rua J.J. Seabra. Contudo, por conta dos custos, resolveu aprovar o projeto de Gidalthi que já 

tinha sido aprovado pelo legislativo. Contudo não mandou cimentar a feira. E então, o jornal ptbista 

revidou:

Sábado último  estivemos  na  feira  local,  a  titulo  de  observação.  Percorremos  o 
ambiente e ficamos sèriamente impressionados com a imundicie, a falta de higiene 
que  alí  preponderam.  Como é  possível  trabalhar-se  num local  onde  a  sujidade 
emerge de todos os cantos, onde a lama às vezes torna intransitável o chão para os 
que querem comprar? Como é possível  suportar  o máu cheiro que se exala do 
ambiente, fazendo-nos levar a mão ao nariz como se estivéssemos diante de um 
corpo em decomposição?
E' essa a norma geral na feira livre. E ainda assim os baganeiros continuam a ven-
der suas verduras e o pôvo a comprá-las...
Mas façamosa pergunta: por que o sr. Miguel Moreira não cumpriu a promessa da 
cimentação? Porque acha que ainda assim, o pôvo não ficara suficiente servido?396

A resposta dada pelo Voz de Itabuna era que o prefeito era muito partidário e não gostava de realizar 

projetos que seus opositores propunham. Ele não teria um censo de comunidade. Mas, fora a ques-

tão política entre os jornais e os partidos, o fato é que em 1954 ainda se mantinha uma crítica sistê-

mica sobre a feira-livre, acusando-a do problema falta de higiene.

Ainda em 1954 a feira-livre foi incluída na arquitetura criminosa  do jogo do bicho. O Voz de 

Itabuna fazia cerrada campanha contra o jogo e fez questão de inserir a feira-livre em suas críti-

cas.397 Esta campanha teve como epicentros ou alvos de ataques o Bairro Conceição (que seria o 

maior reduto do jogo na cidade) e o delegado regional Major Alvim Rodrigues de Melo, cúmplice 

do bicho. O jornal procurava denunciar a falta de atitude contra o jogo e até mesmo a possível cor-

rupção do delegado que poderia estar recebendo propina para consentimento do jogo. Em meio a 

toda estas tensões envolvendo um bairro, um jornal e um autoridade policial, a feira-livre aparece 

perifericamente, como coadjuvante. Ela aparece em meio a uma cartografia da prática dos jogos. 

Segundo o periódico, em matéria de 10 de dezembro, “possue Itabuna, atualmente, todos os jogos 

de  azar:  roletas,  36,  dados,  cartas.  Encontramo-los  tanto  na  feira-livre  como  nos  bairros  da 

cidade”398. Aparentemente nada mais sobre os jogos e a feira-livre, entretanto ao que parece afirmar 

a existência de práticas ilícitas (além do roubo nos pesos e medidas) servia para inserir o território 

dos feirantes numa arquitetura do crime na cidade. O resultado foi um intervenção do juiz local 

396 APMIJD. Voz de Itabuna, 16.02.1954, p. 01.
397 Ver SOUSA, Erahsto Felício. Pano verde e azar – como se burla as regras do jogo em Itabuna-Ba na década de 
1950. In: I seminário nacional: poderes e sociabilidade na história. Recife, 03 a 07 de novembro de 2008. Anais ele-
trônicos, suporte CD-Rom. Recife: Programa de pós-graduação em história da UFPE, 2008.
398 APMIJD. Voz de Itabuna, 10.12.1954, p. 01.
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Claudionor Ramos. Ele afirmou em matéria do dia 17 dezembro (sete dias depois da queixa contra a 

feira) que o delegado local (não o Major) efetuou prisões na feira-livre, e que ele tomaria “medidas 

urgentes para coibir de uma vez o problema”, já que o delegado regional não estava a tomar399.

Até esta presente data apenas a feira-livre tinha sido alvo de intervenção policial por causa das 

denuncias de jogos. O Bairro Conceição que seria o reduto de tal prática jamais sofrera qualquer 

intervenção, e o Bairro Mangabinha e a Praça Camacã só conheceram a polícia contra o jogo alguns 

dias depois. É preciso, entretanto, afirmar que a feira-livre foi mencionada acerca do jogo de forma 

muito mais branda do que qualquer um destes outros lugares citados, contudo sofreu a primeira 

retalhação. Isso talvez indique que era preciso reafirmar o controle – ainda que essencialmente tea-

tralizado – a este lugar.

Deve-se ressaltar que em nenhum momento destes escândalos e críticas envolvendo a feira-

livre e os feirantes, estes últimos foram chamados para depor. Algo incomum para os padrões de 

“democracia” dos jornais, uma vez que categorias com menos poder político e econômicos usavam 

dos jornais, como por exemplo os carregadores de bagagens400.

Em 1955 se manteve a crítica aos feirantes e ao custo de vida em Itabuna. Houve quem con-

cordasse com HB Suarez a respeito que Itabuna estava se tornando um lugar onde apenas os ricos 

poderiam viver. Com o pseudônimo Genuíno Brasileiro, Gerino Passos escreveu o artigo “Itabuna e 

o seu progresso... o combate às explorações” para o Voz de Itabuna. Gerino era um antigo comer-

ciante de Ilhéus, fez parte da Associação Comercial de Ilhéus como suplente na diretoria eleita para 

a gestão de 1927-1928. Tinha àquela época a firma Gerino Passos & Cia401. Ele tinha ficado muito 

tempo afastado da região, teria gerenciado a Revista do Globo no Rio de Janeiro, teria sido um dos 

impulsionadores da revista Leitura (lançava contos russos, ingleses e espanhóis), nesta revista man-

tinha a seção “3º Dias na rua”, teria ainda organizado o Jornal Debates e escrito novelas402. Como 

se depreende de seu currículo, era um grande intelectual. E ele estava assustado com o custo de vida 

de Itabuna. “De um lado a cidade melhorou nas condições sanitárias; (…) cresceu em belos edifi-

cios; (…) em instituições culturais; (…) enfim, tornou-se a Itabuna onde o dinheiro corre aos borbo-

tões”, afirmava o ilustre intelectual. Mas “por outro lado, tornou-se ou está se tornando, cada vez 

mais, em uma cidade de vida proibitiva para o pobre, para o que não dispões de algumas mulhares 

de arroubas de cacau”,  completava. Segundo Gerino, apesar de ser natural que o custo de vida 

aumente onde “há muito dinheiro”, Itabuna já tinha passado dos “limites do suportável”. Ele afirma-

va que o Major da Polícia teria mandado prender os engraxates de Itabuna “porque êles chegaram 

399 APMIJD. Voz de Itabuna, 17.12.1954, p. 01.
400 Como exemplo temos os carregadores que publicaram nota no queixando-se da “concorrência desleal” (nome da 
nota) dos meninos que também carregavam bagagens. APMIJD. Voz de Itabuna, 05.02.1954, p. 04.
401 CEDOC/UESC. Relatório da directoria..., op.cit., p. 02.
402 APMIJD. Voz de Itabuna, 05.04.1955, p. 01.
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ao ponto de cobrar $15,00 por um engraxado”. Se tal situação continuasse, afirmava Gerino, “den-

tro de poucos anos, todos os pobres desertarão desta cidade, e só nela permanecerão os ricos, os 

afortunados, porque só estes poderão suportar a vida aqui”.403

Gerino, diferente da maior parte dos críticos do custo de vida de Itabuna, entendia que “os 

maiores culpados desta exploração” eram os “mais poderosos”. Mas não acreditava nisto por nenhu-

ma análise da estrutura econômica regional ou local. Eles eram culpados porque “se os exploradores 

não encontrassem o seu apoio, se eles tivessem a repulsa dos homens de fortuna, não procurariam 

impor a todos os seu preços extorsivos”. E continua:

Soubemos, aquí mesmo, não faz muito, um ricaço pagou por cerca de 2 quilos de 
peixe, $200,00. Um verdadeiro assalto. Mas, por que ele pagou tanto? Porque tinha 
para pagar, e como o explorador encontra desses sempre, para quem o dinheiro está 
sobrando, ele não trepida, não vacila, não tem o menor constrangimento em pedir o 
horror que pede.

O exagero de Gerino é crer que apenas pelo fato dos ricos comprarem os produtos com altos preços 

é que os gêneros de primeira necessidade estavam tão caros. Se este era um fator que deveria pesar, 

com certeza não era o núcleo central do problema. E por mais que o intelectual ilheense tivesse uma 

concepção de causa da carestia diferente dos demais colunistas já citados, ele compartilhava a res-

ponsabilização do feirante como responsável pela carestia. Afirmava que 

ao comerciante, seja qual for o ramo, que é o intermediário entre o produtor e o 
consumidor, especialmente ao comerciante, compete grande parcela de responsabi-
lidade na carestia tremenda de vida, por causa da ganancia desmedida, não se con-
tentando com pequeno lucro, mas, avançando cada vez mais na bolsa do pobre, do 
desgraçado, na bola mirrada, raquitica do infeliz, que mal tem o chorado dinheiro 
para comprar um pão, a-fim-de matar a fome dos filhos.

E estes foram os principais contornos da condição de subalternidade que viveram os feirantes 

e o próprio território da feira-livre da cidade de Itabuna na primeira metade da década de 1950. 

Como não possuía o qualificativo de trabalhador, o feirante era, vez por outra, acusado de explora-

ção dos pobres da cidade. Ainda eram responsabilizados pela falta de higiene que o centro da cidade 

vivia e por manter uma atividade ilegal. Agora veremos quais eram as razões estruturais para tantas 

condenações. Em grande medida as razões se ligavam a situação econômica regional.

A cidade precisava dos feirantes

Uma dos melhores levantamentos historiográficos sobre a região sul da Bahia foi feito em dis-

sertação defendida por Marcelo da Silva Lins. Ele compara diferentes versões sobre ocupação das 

terras, enfrenta o diálogo da ausência de negros dentro da historiografia e, sobretudo, analisa a parti-

403 APMIJD. Voz de Itabuna, 01.04.1955, p. 01. Fonte utilizada no próximo parágrafo.
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cipação do campesino na processo de fazimento deste sociedade que é chamada de regional404. Mar-

celo Lins acredita na interpretação de Amilca Baiardi de que existiu uma “coexistência espacial 

entre propriedade capitalista e familiar”. Com isso, ele compreende que se deve considerar “a venda 

de produtos destinados à alimentação humana e animal, produzidos nas pequenas propriedades”405.

O que vemos nesta interpretação é que coexistia uma política de produção monocultora e uma 

necessidade humana de produzir em propriedades familiares, sobretudo, os alimentos de primeiras 

necessidades. A verdade é que não houve estudos que se dedicassem à análise da agricultura fami-

liar e das condições de abastecimento e subsistência regional ou local – mesmo o estudo de Marcelo 

Lins que versou sobre os campesinos, se dedicou à relação deles com o comunismo, não organizan-

do uma análise de história social sobre sua cultura, vida e trabalho. Assim, em geral, ficamos com a 

imperante noção de monocultura cacaueira derivada dos estudos que analisaram as estruturas fundi-

árias e a produção regional de cacau406. E ainda que saibamos que se deve colocar vírgulas dentro 

desta concepção, que se deve instaurar críticas à totalização do cacau na economia regional, por 

vezes carecemos de uma condição de mensurar o contrário. Ou seja, apesar de entender que é preci-

so revisar ou mensurar o modelo que só via monocultura do cacau na região, ainda não dispomos de 

trabalhos que se dedicaram a este exercício. 

Ainda assim é possível levantar informações sobre o abastecimento de Itabuna. É possível 

gerar um esboço inicial do problema abastecimento regional em meio à grande produção de cacau. 

De modo que analisarei a produção de gêneros alimentícios do município de Itabuna e da região 

para pensar na dificuldade de abastecimento da cidade. Esses números devem revelar não apenas a 

incapacidade de subsistência regional das cidades produtoras de cacau no sul da Bahia, mas também 

os prováveis lugares onde se poderia comprar os principais alimentos do cotidiano da população. 

Tais informações pretendem atestar que o serviço que os feirantes prestavam à localidade, ainda que 

em sua condição marginal como “açambarcadores” ou “negociantes ilegais (feirantes na concepção 

atual), eram de estrema valia para a circulação de alimentos na cidade e no município de Itabuna. 

Como não possuo uma formação em história econômica, as análises de produção e abastecimento 

que se seguem servirão mais para entender o fazer dos feirantes do que para compreender a estrutu-

ra de produção de subsistência e abastecimento interno de alimentos – ou como entendem Carla 

404 Ver sobretudo o primeiro capítulo de LINS, Marcelo da Silva.  Os vermelhos nas terras do cacau: a presença 
comunista no sul da Bahia (1935-1936). Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 
programa de pós-graduação em História. Dissertação de mestrado. Orientador: Prof. Dr. Muniz Gonçalves Ferreira. Sal-
vador: 2007, p. 30-74.
405 Ibidem, p. 47.
406 Como exemplo dos mais significativos ver GARCEZ. Angelina Nobre Rolim. Mecanismos de Formação da Pro-
priedade Cacaueira no Eixo Itabuna/Ilhéus – 1890-1930. Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Filosofia e 
Ciências Humanas. Dissertação de Mestrado. . Salvador: 1977; e FREITAS, Antonio Fernando Guerreiro de; PARAÍ-
SO, Maria Hilda Baqueiro. Caminhos ao encontro do mundo: a capitania, os frutos de ouro e a princesa do sul, Ilhéus 
1534-1940. Ilhéus: Editus, 2001.
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Maria Almeida e Mônica Oliveira, trata-se de conjugar uma “análise de caráter mais estrutural (…) 

com aquelas de caráter microscópico, que ponham também em evidencia a ação do sujeito indivi-

dual como elemento fundamental para o entendimento da dinâmica história”407, uma vez que sãos os 

feirantes o alvo de minha análise.

Analisando o censo econômico de 1940 e os censos agrícolas de 1950 e 1960 foi possível des-

cobrir que dentro da região que se considerava cacaueira (1950) e região Ilhéus-Itabuna (1960), Ita-

buna era o município que tinha a maior produção diversificada de alimentos. Observando a produ-

ção do ano de 1939 (tabela 9), por exemplo, e comparando Itabuna com Ilhéus e Canavieiras, os 

dois outros maiores municípios da região, poderemos ter uma ideia da produção de alimentos de 

primeira necessidade.

Tabela 9: Produção de alguns gêneros alimentícios em 1939 (Itabuna, Ilhéus e  
Canavieiras)408

Produto (t) Itabuna Ilhéus Canavieiras

Arroz 99 71 22

Farinha 2568 4436 645

Feijão 293 128 41

Mandioca e aipim 11816 30984 4501

Milho 485 102 51

Itabuna apenas produzia menos mandioca e aipim e, consequentemente, menos farinha, do 

que Ilhéus. No restante possuía uma produção muito superior. O censo econômico de 1940 não nos 

dá informações sobre outros importantes gêneros alimentícios como o toucinho, a carne de sol e as 

verduras e leguminosas. 

Ainda que a produção agrícola do município de Itabuna fosse mais descentrada do que a dos 

demais municípios da região produtora de cacau no sul da Bahia, esta produção era bem inferior a 

de outros municípios que tinham como base a produção de gêneros alimentícios de primeira neces-

sidade.  Se comparado ao município de Alcobaça no extremo sul da Bahia (distante  atualmente 

443km de Itabuna), por exemplo, percebemos que os dados sobre feijão, mandioca e aipim, arroz e 

milho são muito baixos para um município e cidade que crescia velozmente. Em Alcobaça se produ-

ziu em 1939 733t de arroz, 3.097t de farinha de mandioca, 793t de feijão, 20.277 de mandioca e 

407ALMEIDA, Carla Maria Carvalho; e OLIVEIRA, Mônica ribeiro de (organizadoras). Nomes e números: alternati-
vas metodológicas para a história econômica e social. Juiz de Fora, MG: Ed. UFJF, 2006, p. 10.
408  Tabela formada com base nos dados de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censos econômicos, agríco-
la, industrial, comercial e dos serviços 1940 (população e habitação) – Estado da Bahia. Série Regional, parte XII 
(Bahia), tomo 2. Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do IBGE, 1950, p. 92 e 93. (Disponível na Biblioteca Virtual da IBGE 
em www.ibge.org.br)
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aipim e 1.142t de milho409. E isto é importante para mostrar que existia uma diferença grande entre 

a região produtora de cacau e regiões vizinhas no litoral sul baiano. O município de Valença (distan-

te  185km de Itabuna),  no que conhecemos como baixo sul  atualmente,  produziu,  por exemplo, 

29.667t de aipim e mandioca e 7.218t de farinha naquele ano de 1939410.

Naquele período, Vitória da Conquista (ou só Conquista como era conhecida, distante 235km 

de Itabuna) era um dos municípios que tinha uma grande produção de feijão, contabilizando 1.354t 

no ano de 1939. Lá também poderia se encontrar uma elevada produção de milho, próxima da de 

Alcobaça, 1.447t.411 No município de Poções (166km de distância de Itabuna) poderia se encontrar 

também elevada produção de feijão (1.668t) e de milho (2.769t), e encontrar uma produção de arroz 

superior ao dos principais municípios no sul e sudoeste baiano, contabilizando 1.081t no ano de 

1939.412 Informações como esta nos interessa para especularmos as regiões produtoras mais próxi-

mas do eixo Ilhéus-Itabuna e de onde estes municípios produtores de cacau poderiam comprar cer-

tos alimentos. 

A outra informação que nos interessa para sondar esta produção alimentícia no censo econô-

mico de 1940 são os produtos de origem animal.

Tabela 10: Produtos de origem animal em 1939 (Itabuna, Ilhéus e Canaviei-
ras)413

Produto Itabuna Ilhéus Canavieiras

Leite (hl) 14822 19997 4786

Manteiga (kg) 11100 392 -

Queijo e requeijão (kg) 11959 3160 2100

Ovos (dz) 76900 66525 1943

Aqui também Itabuna produzia menos leite do que Ilhéus, contudo beneficiava mais mantei-

ga, queijo e requeijão. Canavieiras como na tabela anterior, fica muito aquém da produção dos dois 

vizinhos. O fato é que dentro da região, Itabuna parecia, em 1939, ser o município que tinha a pro-

dução mais descentrada, de modo a ter maior produção de gêneros alimentícios que não fossem o 

cacau. E esta condição não irá se alterar até as duas décadas posteriores.

Este quadro da produção de Itabuna no ano anterior ao início da década de 1940 já chama 

atenção para  a  produção insuficiente  de  alimento  para  os  habitantes.  Dividindo a  produção de 

alguns produtos no ano de 1939 pela população recenseada em janeiro de 1940, é possível especular 

o quanto em média um habitante poderia consumir daquele produto (produção dividido por popula-
409 Ibidem, p. 92.
410 Ibidem, p. 94.
411 Ibidem, p. 92.
412 Ibidem, p. 94.
413 Ibidem, p. 122 e 123.
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ção é igual à média de consumo por ano). E o resultado final da divisão mostra a insuficiência da 

produção em relação ao consumo. Um habitante fictício (baseado em um média) em Itabuna em 

1940 comeria apenas 1,05 kg de arroz por ano e 3,11kg de feijão por ano. Como sabemos que feijão 

e arroz eram produtos de primeira ordem no quesito alimentação, fica evidente que era preciso com-

prá-los de regiões fronteiras para abastecer a cidade – uma vez que os município vizinhos não os 

produziam. Com a farinha e o leite a situação era um pouco menos aguda. O habitante fictício da 

média beberia 15,78 litros de leite por ano e comeria 27,34 kg de farinha por ano. Em parte estes 

números mostram também a importância que a farinha tinha na alimentação do itabunense. Talvez 

por esta razão ela era um dos medidores dos problemas de abastecimento e de carestia da feira-livre.

Tomemos a farinha, então, como observatório para fazer uma ponte entre abastecimento e luta 

dos feirantes. Em 1949, sabemos pelo Censo Agrícola de 1950, que a produção de farinha do muni-

cípio de Itabuna chegou à 5.838t, ou seja, mais do que dobrou em relação ao ano de 1939414. A divi-

são da produção pela população recenseada em 1950 informa que o habitante fictício dessa média 

deveria comer 39,51 kg de farinha por ano ou 108,24 gramas por dia. Ou seja, a produção aumentou 

naquela década e acompanhou o crescimento da cidade (o habitante fictício comeu mais). Os valo-

res para dia e para o ano não são irrisórios – ainda que sejam baixos –, contudo deve-se crer que o 

consumo tivesse que ser ainda maior que tais valores, uma vez que havia a falta de outros alimen-

tos. Isto não impedia que os feirantes elevassem os preços da farinha naquele início de década. 

Em agosto de 1951 o Voz de Itabuna publicou uma matéria chamada “Aumento no preço da 

farinha – uma calamidade!”. O jornal do PTB reclamava a falta de “um orgão controlador que fixe, 

definitivamente, o termômetro dos preços – que só oscila para o alto”. Afirmava que a fiscalização 

da prefeitura era ilusória. De modo que o povo era “apanhado de surpresa com o encarecimento de 

um novo gênero alimentício”. Se não havia, contudo, termômetro para as altas dos preços, a farinha 

era um termômetro para a crítica aos feirantes, à carestia e à ausência de fiscalização da prefeitura:

Tome-se a farinha de mandioca como exemplo. E' um produto nosso. Sua fabrica-
ção não exige requisitos técnicos de grande envergadura, pois a mão de obra é rudi-
mentar e simples. Sendo originária das roças, não há dificuldade de transporte, nem 
longos trajectos a percorrer.  Chega á feira sem maiores dificuldades, trazida em 
caminhões ou no lombo dos burros. O plantio e trato do cereal também não exige 
cuidados especiais e aparatosos. Porque, então, o crescente aumento de preço?415

O jornal dava duas alternativas de respostas à questão que parecem ser apenas uma: “ou a fiscaliza-

ção municipal está fazendo vista grossa a estas deliberações onerosas á bolsa do povo, demostrando, 

conseguintemente, completa ineficácia e criminosa inacção, ou os negociantes vêm 'cantando' a Pre-

414 Conselho Nacional de Estatística/ Serviço Nacional de Recenseamento. Censo agrícola 1950 – Estado da Bahia. 
Série Regional, volume XX, Tomo 2.  Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do IBGE: 1956, p. 186.
415 APMIJD. Voz de Itabuna, 10.08.1951, p. 01.
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feitura e obtendo permissão para elevar o preço dos gêneros”. Segundo informa o periódico traba-

lhista, a farinha estava sendo vendida por Cr$ 2,50 o quilo, o que parecia um preço assustador. 

Existia duas razões para a farinha ser um termômetro do problema abastecimento em toda sua 

tecitura (carestia, feirantes e fiscalização). A primeira razão é o fato de ser parte importantíssima da 

dieta alimentar da maior parte da população. Meu pai e sua mãe, minha avó, que viveram em cida-

des próximas de Itabuna durante a década de 1950, contam ainda hoje que era costume, na ausência 

de carne e outros alimentos, comer farinha com café ou com leite para enfrentar a fome. De modo 

que a farinha era um alimento ligado muitas vezes a ausência – seja por exclusão econômica ou por 

falta física – de outros alimentos. A segunda razão, assegurava o jornal, é que ela era produto plan-

tado e beneficiado na própria região, não possuindo grandes despesas de transporte. Além de ser um 

produto de simples cultivo e extração: “encareceu-se afarinha, que é um produto tipico da zona. O 

que não sucederá amanhã com o preço de outros gêneros demais dificil extração e cultivo?”416.

Menos de um ano mais tarde outro jornal, O Intransigente, informava que o quilo da farinha 

já era vendida ao preço de Cr$ 5,00 na cidade e por isso acusava os farinheiros de serem ganancio-

sos417. Daí se entende que não se tratava apenas de elevado preço, mas também de rápida elevação. 

Em menos de um ano a farinha passava de Cr$ 2,50 para Cr$ 5,00, ou seja 100% de aumento. Esta 

realidade, contudo, não era peculiar apenas à Itabuna. Pelos anuários estatísticos brasileiros, temos 

informação sobre o preço da farinha em Salvador. O gráfico 1 (ilustração 23) mostra a elevação des-

416 Ibidem.
417 CEDOC/UESC. O Intransigente, 26.04.1952, p. 01.
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te produto na capital do estado.

Assim, Salvador também tinha uma grande majoração dos preços da farinha, sobretudo a par-

tir de 1950. Entretanto não podemos apenas explicar tal majoração por uma crise inflacionária e 

pela carestia do início da década de 1950 (ela explica o rápido aumento e não ele em si). Na capital 

do estado da Bahia, a elevação de um dos principais produtos da dieta alimentar das populações 

mais pobres pode ser enxergada ainda antes, de 1938 até 1948. No capítulo anterior eu tinha mostra-

do que alguns preços de alimentos era muito próximos comparando Salvador com Itabuna, contudo 

no que concerne a farinha nos três primeiros anos da década de 1950 isto não ocorre. Enquanto em 

Itabuna o quilo de farinha em 1951 era Cr$ 2,50, em Salvador comprava-se por Cr$ 4,60. O que 

mostra que a produção para o próprio abastecimento em Itabuna produzia efeitos dentro da própria 

economia popular.

Tendo farinha – e a preços menores do que a capital – o problema abastecimento ainda não 

termina.  Passarei  a analisar a produção e a ausência de certos gêneros alimentícios de primeira 

ordem, bem como os mais próximos centros de produção que poderiam abastecer Itabuna. Esta aná-

lise ajudará a compreender o trabalho dos feirantes e a responder alguns dos motivos para as majo-

rações de preços. 
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Ilustração 24: Gráfico crescimento da produção de arroz, feijão, milho e café em Itabuna 
(1939, 1949 e 1959)
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Outros três gráficos são importantes para compreender que a produção de subsistência era 

incompatível com o aumento populacional e que em parte o problema era causado pela produção de 

cacau418. O Gráfico 2 (ilustração 24) mostra a evolução da produção de alguns gêneros alimentícios 

no município tomando por base os anos de 1938, 1949 e 1959, cujos dados foram coletados dos 

censos econômico de 1940 e agrícolas de 1950 e 1960. Neste observamos que apenas o café man-

tém-se crescente a partir de 1949. A curva decrescente do milho e do arroz, e a queda mais acentua-

da do feijão, representam a diminuição em área do município a partir da emancipação de Ibicaraí, 

que levou consigo o distrito de Itororó também. Como observamos a maior produção representada 

no gráfico foi a de café em 1959 com 1.492t. Esta realidade é extremamente distinta se comparar-

mos as duas produções agrícolas principais do município, cacau e mandioca (Gráfico 3, ilustração 

25).

A mandioca e aipim tinham um decrescimento ainda antes da diminuição do município ocor-

rida na década de 1950, que certamente teve peso na aguda queda de produção. O cacau, como o 

milho e o arroz do gráfico anterior, também sentiu sensivelmente a divisão do município, entretanto 

sua produção está muito além da soma das quantias dos outros principais produtos. Enquanto os 

números do milho e arroz de 1959 caíram para números bastante abaixo da produção de 1939, o 

cacau, percentualmente, ficou pouco abaixo. 

O gráfico a seguir (conhecido na estatística como Z-Valor) não mostra a quantidade da produ-

ção (eixo y nos dois gráficos anteriores), mas mostra a evolução das produções em paralelo com a 

evolução da população do município e da cidade. O objetivo deste próximo gráfico é mostrar que o 

418 Agradeço ao meu irmão e físico Orahcio Felício de Sousa pela contribuição na produção dos gráficos.
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Ilustração 25: Gráfico crescimento da produção de cacau e aipim e mandioca em Itabuna 
(1939, 1949 e 1959)
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Gráfico 3
Evolução da produção do cacau e da mandioca e aipim (1939, 1949 e 1959)
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abastecimento não acompanhou o crescimento da cidade e que, com a divisão do município, a pro-

dução de muitos gêneros alimentícios teve queda mais acentuada do que a diminuição da população 

do próprio município. 

Observa-se que a cidade permaneceu em crescimento, acentuando-se no período da divisão do 

município (década de 1950). A única cultura que, como a população da cidade, cresceu durante todo 

o período foi o do café. Um caso curioso é que a linha do leite e da população municipal são quase 

idênticas, crescendo e decrescendo conjuntamente. Isto significa que apenas a produção de leite 

seguiu a demanda da população. Todas as outras culturas (exceto o café que não decresceu) tiveram 

quedas mais acentuadas do que a queda da população municipal. Isto significa dizer, então, que a 

divisão do município levou grande parte da produção de gêneros de subsistência, deixando o muni-

cípio de Itabuna cada vez mais insuficiente no abastecimento – veremos adiante, entretanto, que 

houveram modificações na política de abastecimento de modo a minar esta condição estrutural da 

produção.

Este problema da evolução da produção que não acompanhava a crescimento da cidade foi 

agudo a partir da década de 1950. Antes muitos produtos tiveram crescimento que acompanhavam e 
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Ilustração 26: Gráfico Z-Valor evolução dos principais produtos e da população do município e 
da cidade (1939, 1949, 1959)
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até ultrapassavam o crescimento populacional do município e da cidade – feijão e mandioca e aipim 

foram os únicos que mesmo antes da década de 1950 decresceram. Uma análise sobre a produção 

durante a década de 1950 pode nos ajudar a perceber o que esta relação população-produção de ali-

mentos tem haver com a vida e o trabalho dos feirantes.

Como afirmei anteriormente, Itabuna era o município da região que tinha uma produção agrí-

cola mais diversificada. E esta situação se manteve no início da década de 1950. Na tabela a seguir 

iremos notar que Itabuna só produzia menos do que Ilhéus os itens aipim e mandioca e abóbora, no 

demais superando a produção de Canavieiras e Ilhéus.

Tabela 11: Produção de gêneros alimentícios de primeira necessidade no ano 
de 1949 (Itabuna, Ilhéus e Canavieiras)419

Produto Itabuna Ilhéus Canavieiras

Banana (cacho) 495956 370235 178993

Café (t) 1247 660 205

Laranja (cento) 108143 31348 3714

Aipim e mandioca (t) 37740 56758 24378

Arroz (t) 141 26 40

Batatinha (t) 1 1 1

Feijão (t) 769 156 180

Milho (t) 729 392 243

Abóbora (cento) 3 106 -

Amendoim (t) 2 - -

Batata doce (t) 358 39 29

Cebola (t) 3 - -

Tomate (t) - - -

A tabela 11 também mostra que muitos dos gêneros produzidos em Itabuna eram insuficientes 

para o abastecimento local. Apesar de serem insuficientes é preciso dizer que não eram produções 

de subsistência familiar. Para alguns destes gêneros (banana, café, milho, aipim e mandioca, arroz, 

feijão e batatinha) o censo agrícola disponibilizava os números de produção do pessoal residente no 

estabelecimento, ou seja a produção da própria subsistência. Dessa forma é possível saber que 20% 

da produção de feijão, 27,5% do milho, 0,25% da banana e 12% da produção do aipim e da mandio-

ca eram para subsistência. Esta informação indica, então, que os trabalhadores podiam ou preferiam 

plantar alimentos que faltavam na região. Primeiro porque tais alimentos eram caros e de difícil 

acesso. Segundo, porque eram importantíssimos à dieta de trabalhadores rurais. Não havia produção 

419 Conselho Nacional de Estatística/ Serviço Nacional de Recenseamento. Censo agrícola 1950 – Estado da Bahia. 
Série Regional, volume XX, Tomo 2.  Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do IBGE: 1956, p. 126, 132, 150, 153, 159, 165, 
171.
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de subsistência para arroz, laranja e café – os demais gêneros da tabela anterior não continham esta 

informação dentro do censo.

Feijão,  arroz,  café,  milho e  batata  doce tinham produções  insuficientes.  E outros gêneros 

como tomate, cebola, amendoim, abóbora e batatinha tinham que vir quase exclusivamente de fora 

do município. O feijão poderia vir do extremo sul baiano, da cidade de Prado (há 356km de Itabu-

na) ou de Alcobaça, que juntas produziram 3.823t de feijão em 1949, superavam a produção de toda 

a zona conhecida como cacaueira (2.141t)420. A zona que mais produzia feijão, segundo o IBGE, era 

a região de Feira de Santana (Ipirá, Irará, Riachão do Jacuípe, Santo Estevão...), mas é de se supor 

que esta zona abastecia a capital do estado. De modo que afora o extremo sul, o feijão poderia vir 

da região de Vitória da Conquista que produziu naquele ano 9.518t do produto421. Ou mesmo da 

Serra  Geral  (Condeúba,  Guanambi,  Macaúbas,  Brumado e etc  –  este  último município distante 

365km de Itabuna ), que produziu 10.929t de feijão em 1949422.

De modo geral o arroz e o milho poderiam vir destas mesmas três regiões: extremo sul, dos 

municípios circunvizinhos à Vitória da Conquista e da Serra Geral. A batatinha, a cebola e o tomate 

eram culturas com baixa produção em todo Estado da Bahia. Naquele ano o estado só produziu 939t 

de batatinha, 955t de cebola e 512t de tomate. Ainda que tomate e cebola, como condimentos, são 

alimentos que tem menor peso na dieta,  eram produtos que não eram produzidos com objetivo 

comercial. A batata doce era produzia no extremo sul, onde se encontrava o maior cultivo de todo o 

estado. Só o município de Alcobaça tinha produção maior que toda zona cacaueira. A abóbora podia 

ser encontrada na região de Jequié (sobretudo no município de Ubaíra e de Jequié – este último há 

186km de Itabuna), na de Feira de Santana e no município de Vitória da Conquista, mas a região 

mais próxima com maior produção era a Serra Geral.

Existem indícios mais diretos sobre o comércio com a região de Jequié. O Diário de Itabuna 

em dezembro de 1957 publicou nota sobre um ladrão chamado João Alves dos Santos (conhecido 

como Quixe). Ele teria roubado Cr$ 65,00 de José Basileu Costa na feira-livre. Segundo informa a 

nota, “o meliante viera de Jequié no caminhão dos italianos que vendem verdura na feira, chegando 

quinta-feira  passada,  e  por  sinal  um daqueles  comerciantes  fora  furtado  em  dinheiro  e  numa 

pasta”423. Muitas vezes os indícios sobre o abastecimento são mudos porque eram práticas tomadas 

como banais e que não precisavam, por parte dos jornais e do poder público, grandes estudos e dis-

criminações. De todo modo, o caso dos italianos da região de Jequié mostram que as verduras na 

cidade podiam chegar de longe, rodando algumas centena de quilômetros semanalmente.

420 Ibidem, p. 159.
421 Ibidem, p. 160.
422 Ibidem, p. 161.
423 APMIJD. Diário de Itabuna, 16.12.1957, p. 01.
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Como se observa, os atravessadores tinham que ter um reconhecimento espacial da produção 

de certos gêneros alimentícios para manter o abastecimento de Itabuna. Ainda que o município de 

Itabuna tivesse uma produção mais diversificada do que os outros municípios da região produtora 

de cacau, é possível perceber que tal produção não conseguia abastecer a própria cidade. Isto é um 

dos problemas que a política monocultura de cacau produzia naqueles municípios. O solo era desti-

nado ao plantio do cacau ou à criação de gado, não sendo incentivado nem promovido – pelo Estado 

ou pelas classes dirigentes regionais – uma diversificação da produção (como ocorreu em 1952 após 

sucessivas crises envolvendo poder público e feirantes). 

É preciso, contudo, fazer uma ressalva na credibilidade destes números. Quando o censo agrí-

cola apresentou os dados sobre produtos de origem animal, a saber carne seca, banha e toucinho, 

Itabuna aparece como se nada produzisse, apesar de termos visto que os produtores de carne de boi 

e de porco tinham poder e abatiam gado na cidade424. O estranho é que em toda região o único 

município que aparece com alguma produção é Ilhéus, com uma tonelada de toucinho e de carne 

seca. Este parece ser um dado irreal. O extremo sul produziu em 1949 32t de carne seca e 64t de 

toucinho. A região de Vitória da Conquista produziu 55t e 118t, respectivamente. E a Serra Geral 

parecia ser o maior produtor próximo, com 176t de carne seca e 851t de toucinho (com destaque 

para os municípios de Guanambi, Palmas de Monte Alto e Urandi – o primeiro município há 502km 

de Itabuna). A partir destes dados, teríamos que supor que toda a carne seca e o toucinho que chega-

va à Itabuna vinha de uma região ao nordeste de Vitória da Conquista.

Contudo sabemos que em 1954, o pecuarista Paulo Nunes estava estabelecendo um contrato 

com um orgão de abastecimento e preços do Estado da Bahia para que sua empresa abatesse 50 bois 

diariamente para abastecer a capital do estado, uma vez que esta passava por “angustiosa situação”. 

A situação era tão aguda que o contrato previa que o pecuarista deveria entregar a “carne no aero-

porto Tertuliano Guedes de Pinho, para ser transportada em avião DC3”. Ou seja, a carne seguiria 

para Salvador por via aérea. Segundo informa a matéria do Voz de Itabuna, o abastecimento de Ita-

buna continuaria normalizado. Paulo Nunes ainda afirma que a situação melhoraria para o povo ita-

bunense, sobretudo “as populações pobres – os que mais sofrem nos dias presentes”. Isto porque 

“encontrarão, logo que eu comece a abastecer o mercado de Salvador”, continua Paulo Nunes, “os 

tão apreciados sub-produtos, os quais são vendidos por preços ao alcance da bolsa do pobre e no 

momento não os colocamos à venda em virtude da paralisação temporária da Xarqueada Catalunha 

[empresa de sua propriedade também]”. O pecuarista, então, explicava que com o abate de 50 bois 

por dia, estaria colocando no mercado as partes menos valorizadas do boi (vísceras, bofe, chupa 

molho e etc)  e que eram acessíveis aos pobres. Também informou que sua charqueada se encontra-

424 Censo agrícola – 1950, op. cit., p. 120.
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va paralisada, ou seja que àquele período não estava salgando carne.425

Como vimos anteriormente, quando o prefeito Miguel Moreira organizou um mesa para dis-

cutir o preço do poco e do toucinho, Paulo Nunes estava entre os grandes abatedores, isto em 1951. 

É difícil crer que dois anos antes deste incidente Itabuna não produzisse carne seca (charque) ou 

toucinho. E que três anos depois, o município contribuiria no abastecimento de Salvador e possuísse 

uma charqueada desativada. Ou os produtores de carne seca e toucinho de Itabuna não declararam a 

produção (provavelmente por sonegação de impostos) ou o IBGE falhou na produção do documen-

to. Sabe-se que os grandes abatedores de Itabuna pediam o fim dos taboleiros e do abate clandesti-

no, sobretudo por conta do imposto que estes comerciantes informais não pagavam. Acontece que 

também eles, os grandes abatedores, talvez não fossem regulares diante do Estado, daí não terem 

aparecido no censo do IBGE.

Este era outro problema que os feirante tinham que enfrentar. Não bastava apenas trazer fru-

tas, verduras, cereais e outros produtos de zonas produtoras, precisavam também enfrentar um jogo 

desleal no que concerne a manipulação da máquina pública pelos grandes produtores, sobretudo de 

carne e seus derivados. A presença do pecuarista Paulo Nunes nos bastidores das elevações de preço 

da carne bem demonstra em qual nível o poder público estava comprometido com os grandes pro-

dutores e comerciantes, muitas vezes chegando a dificultar a vida e o trabalho dos feirantes, barra-

queiros e taboleiros. E é possível que este comprometimento tenha contribuído substancialmente no 

crescimento econômico e político desses grandes produtores e negociantes. Paulo Nunes, por exem-

plo, além de ter se tornado deputado foi assumidamente um dos políticos golpistas, quer dizer, que 

apoiaram o golpe civil-militar de 1964. Afirma ele:

Considero-me um revolucionário (…). O Brasil depois de viver vários anos às por-
tas do caos, hoje merece o respeito das nações estrangeiras. Vivemos também numa 
atmosfera de segurança e de harmonia. Devemos tudo isto à Revolução, apesar de 
suas falhas dolorosas, como a inflação, que não foi debelada; e como a presença, na 
Aliança Renovadora Nacional, da qual faço parte, de elementos corruptos, pecula-
tários,  que aí estão, impunes,  a despeito de documentos existentes e suficientes 
para afastá-los de nossas fileiras. No mais, porém, aceito a ação redentora da Revo-
lução, na certeza de que o Marechal Costa e Silva, Presidente do Brasil, colocará as 
coisas nos seus devidos lugares, expurgando êstes maus baianos e piores brasilei-
ros.426

Meu objetivo, é evidente, não é fazer uma rápida passagem da crise de carestia para a ditadura mili-

tar de 1964. Mas é importante mostrar que sujeitos que estavam em meio às negociações contra os 

feirantes, utilizaram-se de uma crise para se enriquecer e se capitanear politicamente, com idas e 

vindas na comissão municipal de preços, na câmara de vereadores e nas páginas dos jornais.

425 APMIJD. Voz de Itabuna, 10.12.1954, p. 01.
426 CEDOC/UESC. MENDES. Helena. Figuras e fatos de Itabuna. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1967, p. 
170.
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Há um caso em que é possível notar como este jogo com o poder público tinha uma caráter 

eminentemente político e que era totalmente distinto da forma como os feirantes eram tratados. 

Antes de ser um grande pecuarista, deputado e golpista, Paulo Nunes era conhecido como dono de 

açougue (e já fazendeiro). Junto com outro dono de açougue, Alcides Souza, ele solicitou ao prefei-

to Miguel Moreira em 1951 o aumento do quilo da carne verde em mais de 50 centavos. Reclama-

vam os abatedores que o gado em pé estava em mais de Cr$ 100,00 por arroba. Segundo o jornal do 

prefeito, este  “telegrafou aos municípios perguntando dos preços da carne verde nos açougues e 

recebeu respostas de que em nenhuma cidade dessas ás quais se dirigiu e talvez em nenhuma outra 

cidade da Bahia o preço da carne verde seja igual ao nosso, sendo todos os seus preços superiores”. 

O prefeito coronel, ainda assim, não consentiu o aumento e enviou a pauta para os vereadores que 

também negaram. O problema é que não se tratavam de feirantes, comerciantes informais, subalter-

nos. E o próximo passo dos abatedores foi não vender a carne verde, fazendo-a faltar na cidade. 

Então indagou o jornal: “deante dessa recusa, começa a faltar carne nos açougues e estamos, agora, 

nesse dilema, que só o povo em sua generalidade poderá resolver. Aumentamos o preço da carne ou 

ficamos sem ela?”427. Tal pergunta jamais fora feita em se tratando de produtos que os feirantes ven-

diam ou de uma recusa destes de vender ao preço tabelado. Isto nos remete, então, para o fato de 

que a distinção em que o poder público e a imprensa tratavam o assunto abastecimento (de forma 

branda com os grandes comerciantes e de forma incriminadora com os feirantes) decorria das estra-

tificações sociais e da condição de subalternidade dos feirantes. A feira-livre, apesar da subordina-

ção de seus fazedores, era muito importante para o abastecimento da cidade numa época que não 

haviam supermercados e quando as quitandas e vendas tinham de se abastecer ou de produção pró-

pria  ou dos  mesmos atravessadores  que  traziam alimentos  para a  feira.  Talvez por  conta  desta 

importância demasiada é que poder público o grandes comerciantes quisessem jogar a feira à lama 

como em Camacã. 

Mas era inegável seu papel social. Era ali que a produção de frutas de quintais ou das peque-

nas roças podia ser negociada, fazendo circular parte da produção de gêneros menos valorizados 

economicamente que o cacau, mas importantes como alimentos. A pequena produção de frutas do 

município, por exemplo, podia circular pela cidade através da feira-livre.  Como se observa na tabe-

la 12, a produção não era de um polo fruticultor, contudo é possível que parte desta produção contri-

buísse no abastecimento da cidade.

427 CEDOC/UESC. O Intransigente, 30.06.1951, p. 01.
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Tabela 12: Produção de frutas em Itabuna em 1949428

Fruta Produção

Abacate (cento) 3169

Caju (cento) 133

Goiaba (cento) 1172

Jaca (cento) 5120

Lima (cento) 88

Limão (cento) 2620

Mamão (cento) 554

Manga (cento) 78

Tangerina (cento) 4970

MENDES, op. cit., p. 20.

Ainda poderíamos encontrar artesanatos, acarajé, mariscos, peixes, arreios de animais e etc. 

na feira. Na ilustração 27 podemos observar uma barraca de artesanatos de cerâmica e de palha. Ao 

fundo dos objetos de artesanato de palha ainda encontramos uma barraca vendendo cana-de-açúcar. 

Percebe-se também as vestes simples das pessoas que frequentavam a feira e a presença de crianças 

na parte esquerda da fotografia. Na ilustração 28 tem-se um garoto vendendo marisco, provavel-

mente guaiamum ou caranguejo. Sua roupa suja, porém abotoada até a gola, e seu chapéu de palha 

são indícios de que se poderia se tratar de um jovem ajudando no sustento familiar. 

A baiana de acarajé na ilustração 29 mostra que o comércio de rua era carregado de símbolos 

e significados ligados estreitamente à cultura popular, e neste caso subalterna. Vê-se os adereços 

ligados às tradições de terreiros, sobretudo suas vestes e paramentos. A cultura dos terreiros, por 

428 Censo agrícola 1950, op. cit., p. 165.
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mais reprimida que fosse, também estava nas ruas. Por fim, na ilustração 30 temos um homem com 

chapéu de couro segurando arreios e cabrestos em meio à rua. Não consta informações no livro que 

todas estas fotos foram tiradas em dia de feira. Entretanto, por elas pode-se ter uma noção de que 

muitos produtos estavam disponíveis na feira livre para além dos gêneros de primeiras necessida-

des. Pode-se também observar um pouco que estes comerciante subalternos eram pessoas simples e, 

em geral, pobres, sem a capacidade de enfrentamento econômico aos grandes comerciantes e produ-

tores que se relacionavam com o poder público.

MENDES, op. cit., p. 20 e 21.

Desse modo é preciso reconhecer que aqueles homens e mulheres duramente criticados nas 

páginas da imprensa eram pessoas simples que viviam de uma atividade depreciada, porém impor-

tante para o abastecimento da cidade, bem como para o entretenimento e a socialização da cultura 

popular em Itabuna. Uma vez que o município não produzia alimentos suficientes para seus pró-

prios munícipes, não era possível manter uma concepção de feira-livre ligada à troca de mercado-

rias entre produtores diretos. Esta era a brecha deixada pela própria economia dominante para o sur-

gimento de uma nova categoria de feirantes, agora ligados ao serviço especializado de compra de 

produtos em áreas produtoras e revenda na cidade. É preciso considerar neste esquema também que 

o início da década de 1950 conviveu com o problema desemprego e aumento populacional, como 

vimos no capítulo anterior. De modo que a questão que se colocava era: seria possível abastecer Ita-

buna, que crescia tanto e tão rapidamente, com produtos produzidos no solo do município ou nos 
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municípios circunvizinhos? A resposta clara é que não. Nem havia no município alimentos suficien-

tes para os 147.730 habitantes que haviam no início de 1950, nem os municípios vizinhos tinham 

produção capaz de abastecê-la. De modo que a concepção de feira sustentada pelas elites, pelas 

classes hegemônicas, se tornava obsoleta diante da própria condição econômica que elas impunham. 

E é possível que elas tivessem esta noção, contudo usavam do discurso de feirante como açambar-

cador e criminoso para tentar frear o crescimento político deste grupo, tentar reformá-los de acordo 

com o seu padrão político-discursivo e, sobretudo, invisibilizar o problema da economia regional 

como atravancadora do abastecimento local. Daí a proposta de mercado municipal, daí a luta pelo 

tabelamento, a saída da cooperativa de consumo e etc. Agora passaremos para um análise das for-

mas de luta destes feirantes, sobretudo focando a prática de feira que produziram em meio à esta 

subordinação.

Entre o controle e a luta

Algumas das matérias anteriormente mencionadas iniciavam com uma crítica aos feirantes, 

mas sempre ressaltavam a inexistência de uma fiscalização sobre estes. Tal inexistência não é verda-

de. A fiscalização à feira-livre existia, ela só não tinha o poder de modificar a organização instituída 

pelos feirantes. Os periódicos chegavam mesmo a mencionar a quantidade de apreensões de produ-

tos por litros faltosos. Neste caso, a feira-livre não era a maior vilã da história. Diz-nos O Intransi-

gente, em março de 1952, que os casos de apreensão dos fiscais foram 17 no bairro Conceição, 1 no 

Lava Pés, 1 na avenida central (J.J. Seabra), 4 na rua Berilo, 8 na Mangabinha e 9 na feira-livre429. 

A ação da fiscalização municipal é também revelada nas páginas do Jornal Oficial do Município de 

Itabuna. Lá é possível observar notas onde indivíduos são multados por descumprirem o código de 

posturas municipais e por roubar em pesos e medidas. Em julho de 1951, por exemplo, temos os 

seguintes comunicados de punições:

José Rodrigues, multado em Cr$ 50,00, por está comprando mercadorias atacado 
na feira.
Orlando Silva de Carvalho, multado em Cr$ 100,00, por ter vendido faltando 300 
gramas em 2 quilos de carne.
Manoel Alves da Rocha, multado em Cr$ 100,00, por ter vendido 1 kl. de carne 
faltando 150 gramas.
Osvaldo Ferreira, multado em Cr$ 500,00, por está comprando galinha atacado e 
revendendo a 35,00.
Almerindo Ribeiro, Cr$ 30,00, por está vendendo em um litro faltoso.
José Sizisnando Santos, multado em Cr$ 30,00, por está vendendo em 1 litro fal-
toso.430

429 CEDOC/UESC. O Intransigente, 08.03.1952, p. 02.
430 APMIJD. JOMI, 21.07.1951, s/p.
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Observa-se que as multas foram por comprar em atacado na feira-livre, por vender carne fal-

tando no peso, por comprar em atacado e revender acima do preço e por vender em litro faltoso. A 

primeira situação, apreciada no caso de seu José Rodrigues, nos informa que é possível que existis-

se uma noção geral de proteção da feira-livre como lugar de abastecimento dos citadinos, sendo 

assim proibido comprar em atacado nesta.431  Tanto o é que a maior multa deste comunicado foi 

imposta ao senhor Osvaldo Ferreira por ter comprado galinha a atacado e vender acima do preço – 

preço este muito inferior ao de 1954, onde se poderia comprar uma galinha ou frango por Cr$ 

100,00432. É interessante também notar que, muito embora esta nota seja posterior ao tabelamento 

de preço, não há menção alguma a multa por infringir o tabelamento. Mantem-se a preocupação 

com os elementos criticados nas matérias anteriores ao tabelamento: roubo nos pesos e medidas.

A noção de tabelamento não foi algo incomum no período que antecedeu em algumas décadas 

aos projetos neo-liberais. A defesa do liberalismo econômico sempre foi um objeto de muita conve-

niência. Ninguém pensava em tabelar os gêneros consumidos exclusivamente pelas elites, de algum 

modo o alto preço deles valorizam a própria mercadoria, produzindo uma espetacularidade fetichis-

ta a mercadoria433. Assim os caminhões alemães, importados e expostos em praça pública em Itabu-

na, eram ressaltados como salutares à boa economia regional, ao desenvolvimento e aperfeiçoamen-

to da lavoura cacaueira, porém não eram alvo de sansões quanto aos preços. Ali deveria vigorar o 

livre comércio a lei de oferta de procura – ou a alta valorização do produto por ser importado e caro 

– e não o tabelamento para fortalecer a economia da cidade. Não é apenas a necessidade do produto 

que está em jogo no ato do controle, é também o poder e o status quo de quem vende434.

Em Itabuna era a Comissão Municipal de Preços (CMP) o órgão referente para organizar o 

tabelamento. Os preços precisavam ser passados pela câmara de vereadores, como foi o caso da car-

ne verde em julho de 1951435. Não se tem muito claro qual o real poder da CMP, uma vez que os 

vereadores se reuniam neste intuito e mesmo o prefeito, como foi em novembro de 1951 quando 

sentou-se em mesa com os padeiros para acertar o preço do pão436. O fato é que os diversos poderes 

431 Ao que parece a noção de proteção da feira-livre se assemelha ao delito grave que era a compra antecipada dos 
cereais que E.P. Thompson afirmava existir no século XVIII na Inglaterra. A proteção ao mercado, naquele caso, estava 
ainda atrelado à leis paternalistas que, então, disputavam o mundo social com a nova economia política. Ver THOMP-
SON, Edward P.. Costumes em Comum. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 158-161.
432APMIJD. Voz de Itabuna, 04.05.1954, p. 01.
433 Guy Debord, analisando as principais bases do que se chamou de sociedade do espetáculo, afirmava que o valor de 
troca dependia do valor de uso, mas o primeiro “conseguiu dirigir o uso”. Ou seja, o valor de troca passava a ser um 
mediador do valor de uso da mercadora. Ver DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 
1997, p. 33.
434 O empresário Nicodemos Barreto organizou uma exposição de caminhões Mercedes Bens em uma praça de Itabuna 
em outubro de 1957 com o fim de vendê-los a fazendeiros. Ver APMIJD. Diário de Itabuna, 20.10.1957, p. 14.
435APMIJD. Ver sobre  Voz de Itabuna, 13.07.1951, p. 01.
436APMIJD. Voz de Itabuna, 16.11.1951, p. 01.
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do municípios podiam opinar sobre a regulamentação dos preços. 

Sabemos, pelo debate entre grandes abatedores contra os taboleiros, que  o regime de fisco 

municipal era organizado partindo do interesse dos de cima. Entretanto me parece importante, ain-

da, ressaltar a ação fiscalizadora na própria feira e o regime fiscal que antecedia a realização da fei-

ra-livre. Ambos elementos foram retirados de uma matéria-entrevista que o periódico soteropolitano 

A Tarde publicou em fins de janeiro de 1957 com o vereador e advogado itabunense Milton Viterbo. 

Este último era um sujeito ligado aos problemas abordados nesta pesquisa. Foi presidente da câmara 

de vereadores em 1958 quando foi aprovado a lei que instituía a criação de feiras-livres nos bair-

ros437 e esteve ligado à Senhoras de Caridade (instituição que mantinha a Casa dos Mendigos de Ita-

buna), tendo inclusive recebido em sua residência um “chá social” para angariar donativos para as 

ações voltadas aos mendigos da cidade438. A motivação da matéria de A Tarde foi uma greve de fei-

rantes, um motim popular, ocorrido em Itabuna em janeiro de 1957 (o qual abordaremos posterior-

mente). O fato é que o vereador Milton Viterbo, na ânsia de defender sua cidade, tece duras críticas 

ao regime de fisco estadual e mesmo apresenta a primeira representação não hostil dos feirantes – 

talvez porque estivesse falando para a capital, porque quisesse defender a imagem da cidade que 

estava aparecendo depreciada no maior jornal de circulação da Bahia.439 

Milton Viterbo primeiro explicou que não foi o primeiro levante de feirantes ocorrido no sul 

da Bahia (que por sinal tinha destaque como a parte “sul do estado” na coluna “A Tarde nos municí-

pios” em quase todos as edições deste período) aquele de janeiro de 1957 em Itabuna. Afirma ter 

ocorrido anteriormente em Ibicaraí um. E nos dá um exemplo de como a fiscalização na feira-livre 

desta última localidade era injusta para com os feirantes:

Basta dizer que por orientação da Exatoria de Ibicaraí, um guarda fiscal se dirigia 
para a feira acompanhado de um soldado. Ali era exigido o pagamento da contri-
buição eventual sob o critério mais arbitrário e sob ameaça de apreensão das mer-
cadorias. Satisfeito a exigência, era entregue ao pobre fereiro uma guia de recolhi-
mento do impôsto, porém, sem a minima referência á natureza, quantidade e valor 
do produto tributado, além de mais Cr$ 30,00 (por fora), para o soldado. Resultado, 
o fereiro que não vendia tôda a mercadoria levada para a feira e que era obrigado a 
guardá-la para a próxima, matematicamente, era novamente intimidado a pagar o 
impôsto eventual, tanto por ser difícil á fiscalização identificar as mercadorias já 
oneradas, como, também, pelo fato de que, mesmo se a tanto se propuzesse seria 
humanamente impossível, face á falta de descriminação das mesmas nas respecti-
vas guias.

Muito embora tal descrição ressaltava ocorrências em Ibicaraí, não é difícil supor que este 

fosse um problema existente também em Itabuna. Como cumprir a lei estadual n.º 689 de 28 de 

437 APMIJD. JOMI, 12.07.1958, p. 07.
438APMIJD. Diário de Itabuna,  26.10.1957, p. 01.
439 BPEB. Seção periódicos raros.  A Tarde, 31.01.1957, p. 01. Fonte utilizada para os próximos três parágrafos.
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dezembro de 1954, que foi alterada em seu art. 65 pela Lei 879 de 13 de dezembro de 1956, aumen-

tando em 10% o valor da contribuição de mercadorias expostas nas feiras-livres? As mercadorias, 

muito embora taxadas, não eram discriminadas. A presença de um policial e possibilidade de apre-

ensão das mercadorias eram evidências da injustiça de tal  dispositivo jurídico para a economia 

subalterna das feiras-livres do estado. Com essa crítica, Milton Viterbo parecia justificar a tensão 

criada entre feirantes e fiscais que reverberava para além de Itabuna.

O vereador ainda indicava um outro elemento, qual seja as coletorias de impostos e a distân-

cia percorrida pelos feirantes de Itabuna para armarem a feira-livre desta cidade. Ele nos dá exem-

plo de uma matéria de O Intransigente (não localizada nos arquivos) que ressalta a viagem do fei-

rante José Antônio da localidade de Paó até Itabuna. Segundo Milton Viterbo, o dito feirante levava 

150 sacos de farinha para a feira-livre de Itabuna, e pagou de impostos os valores discriminados na 

tabela a seguir:

Tabela 13: Fisco de um vendedor de farinha em 1957440

Local do fisco Valor do imposto pago (Cr$)

Posto Fiscal de Paó 4888

Prefeitura de Ituberá 402,5

Ainda em Ituberá 343,2

Posto Fiscal de Itabuna 557,5

TOTAL: 6191,2

A este valor total em impostos o vereador questionou:

Como se verifica,tomando-se por base o preço medio de Cr... $130,00 por saco, 
encontramos um total de Cr$ 19.500,00 o valor da mercadoria, a qual, só de impos-
tos antes de chegar ao consumidor pagou cerca de 40% do seu valôr. 
Pergunto: Está certo isso? Há ou não há excessos resultantes do próprio espírito da 
lei?441

Parece evidente, e ao mesmo tempo não explicito, que o problema não estava tão somente no 

regime de fisco organizado pelo Estado da Bahia. Como vimos, o feirante José Antônio chegou a 

Itabuna partindo de uma localidade  posterior  à  cidade de Ituberá,  localizada onde conhecemos 

atualmente por Baixo Sul ou Costa do Dendê, região com grande produção de mandioca442. Atual-

mente, com o desenvolvimento da malha viária e dos transportes terrestres, esta região dista aproxi-

madamente três  horas de viagem em automóvel  até  Itabuna.  Se imaginarmos tais  condições de 

440 Tabela estruturada a partir da matéria de A Tarde analisada.
441 BPEB. Seção de periódicos raros. A Tarde, 31.01.1957, p. 02.
442 Em 1949 Ituberá produziu 5.624t de farinha, Nilo Peçanha 9.127t, Taperoá 2.889t e Valença 9.195t. Censo agrícola 
– 1950, op. cit., p. 186.
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transportes 50 anos atrás, certamente conseguiremos afirmas que o dito feirante foi de muito longe 

vender farinha em Itabuna (o que é outro indício da insuficiência da produção alimentícia do muni-

cípio). Se imaginarmos ainda que entre Ituberá e Itabuna ele não pagou impostos, é possível afirmar 

que ainda tenha labutado nas pequenas estradas de chão, por dentro das roças, atalhos contra a fisca-

lização. A distância que feirantes atravessavam para fazer a feira em Itabuna parece ser um elemen-

to provocador do aumento dos custos na cidade, tanto pelo próprio esforço do trabalhador como 

pela ação fiscalizadora dos prepostos fiscais. Em outras palavras, não se tratava apenas de ganância. 

Viterbo exagerou em sua conta. O valor de Cr$ 6.191,20 é 31% do valor final dos 150 sacos 

de farinha. O vereador estava sendo retórico para defender sua cidade. Entretanto este valor mostra 

que quanto mais distante fosse o percurso feito pelo feirante ou atravessador para levá-lo à Itabuna, 

mais caro chegaria na feira-livre da cidade. Vimos anteriormente que alguns produtos podiam vir de 

Alcobaça, Vitória da Conquista, Serra Geral ou da região de Jequié. Com o número de postos fiscais 

que encontravam, é de se supor que a quota de imposto paga pudesse ultrapassar os 31% pagos por 

seu Antonio.

Esse regime de fisco, não era mencionado nas críticas aos feirantes. De algum modo é possí-

vel que a apresentação da cota de impostos paga pelos feirantes, a forma como eram abordados pela 

fiscalização e outros elementos, viesse a minar parte das críticas aos feirantes. É possível, então, 

que por parte dos feirantes tivesse uma justificativa muito plausível para os aumentos de preços. 

Eles eram taxados antes de fazerem a feira e ainda fiscalizados e sobretaxados no ato da feira. Em 

outros termos: os produtos já chegavam à Itabuna caros e ainda eram novamente taxados pelos fis-

cais municipais. Era preciso então elevar os preços e quando não podiam, por força da relação com 

o poder público, era preciso ganhar de outras formas.

Retomemos os exemplo do senhores Orlando e Manoel que vendiam carne e foram multados 

por terem peso faltoso. É sabido que a carne verde tinha aumentado de Cr$ 7,00, o quilo, para Cr$ 

7,50 em julho de 1951443. Como imagem hipotética para um probleminha de matemática, eu admiti-

rei – muito embora sabendo da improbabilidade – que ambos vendedores usaram o preço conforme 

tabelado. Os dois vendedores de carne foram multados em Cr$ 100,00, e teriam faltado com a mes-

ma proporção: Orlando, 300 gramas em 2 quilos e Manoel, 150 gramas em um quilo. Multados no 

mesmo valor por terem faltado com a mesma proporção, o fato é que Orlando teria cobrado Cr$ 

15,00 por um produto que na verdade valeria Cr$ 12,75, ficando com Cr$ 2,25, e Manoel, por sua 

vez, Cr$ 7,50 num produto que valeria Cr$ 6,37, ficando com Cr$ 1,12. Pois bem, este problema de 

matemática nos assegura que embora multado no mesmo valor, Orlando e Manoel tiraram vanta-

443 Este aumento foi recusado pela câmara de vereadores da cidade, que julgou o aumento abusivo e sem justa explica-
ção, entretanto passou a valer sem que se chamassem os abatedores de autônomos, desrespeitosos ou etc.  APMIJD. Voz 
de Itabuna, 13.07.1951, p. 01.
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gens diferentes: o primeiro vendeu mais e por isso ganhou mais. A multa, então, não acompanhava 

o lucro retirado da operação ilícita. Estes sujeitos provavelmente tiravam partido dessa situação, e 

sobretudo da situação de pouca fiscalização. Ainda mais, se pensarmos que numa mesma publica-

ção de multas temos dois comerciantes de carne que faltaram com a mesma proporção, é possível 

pensar que esta podia ser uma prática racionalizada e organizada: a cada quilo seria possível tirar 

até 150 gramas.444 Esta hipótese encontra também eco na própria fala de um crítico dos feirantes, 

nosso já conhecido Hélio Menezes, que em sua crônica Comentários, vasculhando, afirmou que  “a 

carne que se adquire numa barraca ao repesarmo-la em outra balança faltam sempre 100 a 150 gra-

mas”445 (grifo meu).

Casos como o dos vendedores de carne Orlando e Manoel são ilustrativos para pensar como 

feirantes ou vendedores ambulantes podiam estar construindo suas vidas e seu trabalho numa con-

tante arte de burlar as estratégias de dominação impostas pelo poder público. É claro que isto signi-

fica também lesar o consumidor, trapacear, mentir. Mas, como no caso dos ladrões, não eram condi-

ções normais e regulares que as vidas destes subalternos estavam condicionadas. Trata-se de pes-

soas que aprenderam a viver num estado de exceção e usavam da mesma exceção para viver. Estou 

aqui falando das “mil maneiras de  caça não autorizada” que inventam o cotidiano dos subalter-

nos446 (ou “dos de baixo” em termos thompsonianos ou “fracos” nos termos de Certeau). Se durante 

grande parte deste capítulo me dediquei a expor as formas como os feirantes e a feira-livre eram tra-

tados pelas classes hegemônicas e pelos sujeitos de querer e poder, ou seja, explicitando uma micro-

física do poder que organizava estratégias de subordinação, basta-me agora indagar como os feiran-

tes e a feira-livre não foram reduzidos a este poder447.

Dois serão os caminhos possíveis para a guinada “resistência”. Por uma lado será necessário 

pensar exatamente nos termos de Certeau para identificar essas operações que tiravam partido das 

situações impostas. Daí utilizarei de sua distinção entre estratégias e táticas. Estratégias como sendo 

operações que possuem um lugar próprio, impostas por sujeitos de querer e poder, que possuem 

como objetivo submeter o tempo ao espaço e coordenar o controle a um outro. Tratam-se de práti-

cas que invocam a relação do possuidor do poder. Já táticas são as artes de burlar as imposições, são 

operações sem um lugar próprio, sem um domínio amplo do espaço, que por isto precisam tirar par-

tido do tempo, da situação, onde seus ganhos em geral não são cumulativos, e assim jogam com a 

444 APMIJD. JOMI, 21.07.1951, s/p.
445 APMIJD. Voz de Itabuna, 20.01.1950, p. 02.
446CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994, p. 38.
447 Dialogando com o livro Vigiar e Punir de Michel Foucualt, Certeau elabora esta problematização a qual fiz uso aci-
ma. Em seus termos, o jesuíta francês questiona: “esta 'microfísica do poder' privilegia o aparelho produtor (da discipli-
na)” e “se é verdade que por toda parte de estende e se precisa a rede da 'vigilância', mais urgente ainda é descobrir 
como uma sociedade inteira não se reduz a ela: (...) que 'maneiras de fazer' formam a contrapartida, do lado dos consu-
midores (ou 'dominados'?), dos processos mudos que organizam a ordenação sócio-política”. Ibidem, p. 41.
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velocidade  e  a  astúcia.448 Por  outro  lado,  aqui  também utilizarei  alguns  elementos  da  obra  de 

Thompson, sobretudo para pensar os momentos de pico da luta dos feirantes, o levante de 1957 e a 

luta contra o tabelamento de preços e construção do mercado municipal. Será importante perceber 

que a veste de classe e a organização da luta foram indispensáveis para a manutenção da autonomia 

e do poder da feira-livre – da própria mudança de status desta.

Distante dos momentos em que se precisava catalisar forças para enfrentar um inimigo em 

comum – ora o projeto de construção do mercado municipal, ora um arrocho fiscal do estado –, a 

feira-livre era formada em um intenso movimento de artes de sobrevivência, astúcias que conse-

guissem romper com as tentativas de sujeição da feira-livre. Como vimos anteriormente, os feiran-

tes eram alvos constantes dos periódicos e do poder público, eram chamariz para os críticos olhos 

das classes hegemônicas. Daí a necessidade, muitas vezes, de comporem movimentos silenciosos, 

que alarmados apenas quando perdiam – e é neste momento que o historiador pode capturar algu-

mas imagens a serem analisadas.

A feira-livre de Itabuna começava muito antes dos sábados e da armação de barracas próximo 

à praça da Estação de Trem. Como vimos no caso do senhor vendedor de farinha José Antônio, que 

foi de Paó até Itabuna, era preciso cumprir longos percursos para a feitura desta feira-livre. Precisa-

mos relembrar que Itabuna estava no centro do que convencionou-se chamar de Região Cacaueira, 

espaço onde a maior parte do solo destinava-se ao cultivo do cacau, produto alimentício para expor-

tação (observe-se a tabela 14 para notar a concentração da produção). Em 1954 a produção do cacau 

ocupava 95% do montante da produção agrícola total do município e esta era uma das razões para 

muitos fazendeiros não plantarem alimentos de primeira necessidade. De modo que muito do abas-

tecimento alimentício vinha de outras áreas.

Observamos na tabela 14 que produtos que antes não existiam no município já apareciam em 

1954, como é o caso da batatinha. Talvez a crise aguda de carestia dos primeiros anos da década e a 

campanha pela produção de subsistência tenham surtido efeito direto na produção. Ainda assim, 

grande parte dos alimentos vinham de longe. Isso não quer dizer, entretanto, que os feirantes tam-

bém o viessem. As tantas queixas contra os atravessadores nos dá uma dimensão que poderia existir 

uma divisão do trabalho entre feirantes e atravessadores – os primeiros dominariam o espaço de tro-

ca e o segundos dominariam o tráfego de produtos. Há um depoimento de uma ex-feirante e mora-

dora do Bairro Conceição em Itabuna, Dona Maria Ferreira, que ao falar de seu trabalho nas feiras-

livres de cidade, acaba fortalecendo a existência dos atravessadores: “vinha aquele caminhão de coi-

448 “O que ela ganha não se conserva” (p. 100), assim afirmava Certeau sobre a não cumulatividade das vitórias dos 
fracos. Ibidem, p. 97-102. Contudo eu creio que existe uma cumulatividade, ainda que ela não possa ser mensurada em 
termos de vitórias ou conquistas diretas, mas de freios à subordinação e avanços na conquista de maiores margens de 
manobra.
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sas para nós vendermos de tomate, pimentão, cebola, pimenta que meu marido comprava”449. Se o 

caso de Dona Maria Ferreira e seu marido participar de uma condição mais geral, então a feira-livre 

de Itabuna tivesse muito pouco (ou quase nada) de produtores rurais que vendiam seus produtos450. 

Em geral os feirantes eram negociadores que tinham que ter capital de giro para comprar os alimen-

tos do caminhão. Entretanto vale ressaltar que mesmos poucos produtores rurais que vendiam na 

feira (que não há casos nos periódicos locais) deveriam enfrentar os controles, as normas, a conve-

niência que regulamentava o espaço da feira-livre, e assim, por não poderem vender ao preço que 

quisessem, talvez fossem confundidos com os demais.

Tabela 14: Produção agrícola de Itabuna em 1954451

Produtos Valor da produção (Cr$ 
1.000)

Porcentagem sobre total

Cacau 588000 95,7

Mandioca (brava e mansa) 9401 1,53

Cana-de-açúcar 5268 0,86

Café 4725 0,77

Banana 2760 0,45

Feijão 990 0,16

Milho 708 0,12

Tangerina 558 0,09

Batata doce 540 0,08

Batatinha 360 0,06

Laranja 342 0,05

Outras 795 0,13

Total 614447 100

 Uma vez montada a feira-livre era preciso cuidar do controle àquele território que possuíam 

donos (os feirantes), da mesma forma que era preciso enfrentar as dificuldades impostas à própria 

realização de uma feira-livre em uma cidade da região cacaueira. Como os produtos vinham de lon-

ge e podiam ser sobretaxados pela distancia, então os feirantes podiam aumentar o preço dos produ-

tos ou vendê-los com pesos faltosos. Dona Maria Ferreira conhecia este procedimento, afirma ela: 

“as balanças, as barracas, carregavam as balanças os prefeitos, não era? Tinha que pagar para tirar. 

(...) Porque muitos roubavam no peso. (...) Mas, nós não”452. Se retirando do grupo dos que “rouba-

449 CEDOC/UESC. Depoimento oral de Maria Ferreira dos Santos realizado em 1997 por Graziela Nick Dias.  
450 Veremos no capítulo 5 que, diante da relação dos comunistas com os feirantes, o jornal O Intransigente afirmava 
que a feira teria no máximo 5% de camponeses.
451 Tabela copiada do documento APMIJD. Conselho Nacional de Estatística. Monografia IBGE de Itabuna, Bahia. 
2ª edição, atualizada. Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do IBGE, 1956, p. 07.
452 CEDOC/UESC. Depoimento oral de Maria Ferreira dos Santos realizado em 1997 por Graziela Nick Dias.  
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vam no peso”, ela acaba denunciando tanto a regularidade desta prática como a fiscalização que 

“carregavam as balanças”, e para tirá-las “tinha que pagar”, provavelmente uma muta. Tal prática de 

burlar as normas estabelecidas pela prefeitura, por sua própria regularidade, não tinham necessaria-

mente uma dimensão negativa, ela podia fazer parte de um código ordinário da vida de feirantes. 

Isto significa dizer que a consciência subalterna do feirante não era horizontal ao ponto de pensar no 

lado do consumidor. O freguês amigo é compreendido, o consumidor lesado. Feira-livre e poder 

público, muito embora convivendo simultaneamente em Itabuna, estavam em tempos e mundos dis-

tintos, talvez até em uma guerra de lugares453. 

O equilíbrio entre uma prática considerada ilícita e as necessidades de sobrevivência estava 

localizada na conveniência que organizava o território dos feirantes. As lições de Pierre Mayol e 

Michel de Certeau me interessam sensivelmente neste momento. Mayol ocupou-se da parte “morar” 

do livro A invenção do cotidiano: 2, morar e cozinhar (Vozes, 1996) de Michel de Certeau. Segun-

do ele, os códigos de comportamento e as obrigações podem “possibilitar em um mesmo território a 

coexistência de parceiros, a priori 'não ligados'”454. É este código de comportamento – muito caro 

aos historiadores – que construía uma boa convivência entre Dona Maria Ferreira e seu marido que 

diziam não roubar e os muitos que “roubavam no peso”. Ainda mais, este mesmo código poderia 

equilibrar as possíveis tensões entre atravessadores (com seus interesses provenientes do tráfego) e 

os feirantes (mais interessados em salvaguardar o local das trocas). Segundo Mayol, este código 

comportamental é a conveniência que “mantém relações muito estreitas com os processos de educa-

ção implícitos a todo grupo social”, ela é gerenciamento simbólico do lugar455. A feira-livre possuía 

uma gerenciamento simbólico, uma educação do grupo social. Era por esse intermédio que se cons-

truía, por exemplo, o “de comum acordo” quando da elevação dos preços tabelados pelo prefeito 

Miguel Moreira em 1951. Um acordo que era comum pois obedecia códigos comuns, pois era legí-

timo àquele grupo social – ou nos termos de Mayol: “o nível simbólico vem a ser apenas aquele 

onde  nasce  a  legitimação mais  poderosa  do  controle  social  que  é,  no  seu  coração,  a  vida 

cotidiana”456. O que legitimava aquela “comum acordo” era o fato daqueles feirantes estarem liga-

dos por laços produzidos na vida cotidiana, da repetição dos contatos, na necessidade de reconhece-

rem uns aos outros. Este código era o que organizava internamente a coerência de uma atitude tão 

453 Sobre Guerra de Lugares, ver capítulo homônimo em ARANTES NETO, Antônio Augusto.  Paisagens paulista-
nas: transformações do espaço público. Campinas, SP: Editora da Unicamp; São Paulo: Imprensa Oficial, 2000, p. 106-
131. Arantes Neto inicia este capítulo de seu livro com  Hans, paulistano, desempregado em 1989 que fala para um 
repórter: “Somos partes de um mundo só. Estamos todos juntos, mas não estamos no mesmo mundo (...). Você tem um 
mundo e eu tenho outro mundo. Os nossos dois mundos estão em guerra. É isso!” (p.106).
454 CERTEAU, Michel  de.  A invenção do cotidiano:  2. morar, cozinhar / Michel de Certeau, Luce Giard, Pierre 
Mayol. Petrópolis, RJ: Vozes, 1996, p. 47.
455Ibidem, p. 49.
456Ibidem, p. 56.
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afrontadora como aquela de 1951.

Mas e externamente? Como se poderia assegurar que tal atitude tivesse uma coerência externa 

aos próprio feirantes? Como não ser retalhado pelos próprios fregueses? Os feirantes eram trabalha-

dores que estavam se formando como tal, ainda com status de criminosos. Mais do que produzir 

uma coerência de suas práticas, os feirantes precisavam se esforçar para realizar a própria prática. 

Vejamos dois casos de abril e maio de 1951 que nos dão bons testemunhos da luta para ser feirante. 

Em abril daquele ano um guarda municipal e seu comandante tomaram diligência na feira-livre para 

impedir  “a  livre  circulação  dos  açambarcadores”.  Eles  retomaram mercadorias  já  compradas  e 

repassaram ao produtor para que vendesse no retalho. Segundo informa o jornal O Intransigente, o 

produtor “ficou depois do sucedido agradecido á guarda, que lhe propiciou a oportunidade de ven-

der, com lucro razoavel, o produto do seu labor, quando tinha o costume de entrega-lo, por preços 

irrisorios, ás sangue-sugas que são os exploradores da economia popular”. Nesta feira isto ocorreu 

com a farinha e com as galinhas.457 

O jornal narra outro caso, agora nas bancas de peixe da feira: “alli, os brutamontes, para ame-

drontar o povo e poderem explora-lo á vontade, gritam nomes feios, e xasperam-se por qualquer 

cousa, prometem tiros e facadas. Quem quiser peixe que pague caro, pela sua tabela e não grite”. 

Está claro que existe na forma de narrar um conteúdo muito depreciativo com o feirante que, possi-

velmente, distocia a sua prática. Mas é evidente que o que eles estavam fazendo é protegendo o seus 

produtos para que pudessem vender e trabalharem como negociantes. Pode parecer apenas ganan-

cia, preguiça, falta de cidadania, como passavam os jornais. Contudo os produtos que açambarca-

vam era a fonte de renda e muitas vezes a única. Continua o jornal: “na semana passada, apenas 

porque o guarda fez lembrar áqueles exploradores, que em breve teriamos uma comissão de preços 

para tabelar o peixe, lhe foi prometido uma descarga de 5 balas no buxo...”. Para muitos feirantes as 

normas impostas pelo poder público não lhes pareciam uma ação saneadora de problemas. O poder 

público não se preocupava em saber os custos do ser feirante, da mesma forma que fazia com os 

grandes abatedores de gado ou de porco. Como os feirantes vinham de um mundo muito distante 

daquele padrão político-discursivo de “Ottoni”, as formas que tinham de resolver os entraves à sua 

sobrevivência não passavam, no início da década de 1950, pela organização e gestão do Estado. Era 

preciso enfrentar a política e a ordem com suas armas. Por isto o susto do jornal: “isso se passou 

com um guarda, que precisou procurar a policia. Avaliem com um civil, o que não acontece? Estão 

á vontade os peixeiros”.  O reclame não era sem justeza.  Os peixeiros estavam aumentando em 

100% o valor do preço do peixe que vinha de Ilhéus por Cr$ 15,00 e era vendido na cidade por Cr$ 

30,00. Contudo o que parece absurdo aos olhos da imprensa e dos consumidores, eram as condições 

457 CEDOC/UESC. O Intransigente, xx.04.1951, p. 04.
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com as quais aqueles feirantes tinham que viver para produzir o abastecimento da cidade e o seu 

próprio sustento458.

Quando digo condições estou sugerindo que havia algo mais do que distancia e carestia geral. 

Um assinante e leitor de  O Intransigente,  Leoncio Tavares, escreve carta ao jornal criticando a 

carestia. Afirmava ele que 

até os japonezes, que teem a tradição de produzir muito para vender a preços bai-
xos, quando chegam a Itabuna são logo despojados dessa tradição e entram na fila 
de carestia. Estão eles vendendo tomate a $ 12,00 o quilo, quando até no Rio os 
mesmos tomates custam $ 6,00. Parece uma praga que está assolando nossa terra. 
Pensavamos tanto que uma colonia de japonezes em Itabuna mostraria a esses bra-
sileiros em sua maioria preguiçosos e malandros como se produz e como se bara-
teia a produção. Tudo em vão...

Deixando de lado o imaginário da preguiça do nativo459, Leoncio mostra que mesmo aqueles que 

deveriam vender barato, em Itabuna não vendiam. Por um lado pode ser que se tratasse dos custos 

de frete, uma vez que na região não havia produção de tomate. Por outro lado poderia ser a própria 

situação gerada pela formação dos feirantes enquanto trabalhadores. Eles precisavam se assegurar 

que comprariam os produtos e os revenderiam mais caros e, sobretudo, que ninguém acabasse com 

este negócio vendendo muito mais barato do que eles. Na verdade um e outro fator contribuíam 

simultaneamente. Provavelmente os feirantes, com o jeito valiente de ser, impediam certas concor-

rências prejudiciais aos seus negócios. Por isso Leoncio completava: “na feira estão tirando nosso 

dinheiro do bolso, à muque, assaltando-nos”460.

Um outro caso, agora de maio daquele ano reforça esta hipótese. O mesmo jornal explicava a 

carestia dos alimentos, atribuindo a culpa “á preguiça, á exploração de meia duzia de malandros que 

num dia só querem tirar proventos para toda a semana” (novamente aqui a preguiça do subalterno 

como componente da subordinação). Mesma queixa de sempre. Afirmava o periódico que 

no sabado passado chegou à feira um comerciante com um carga de requeijão. Mal 
chegava e já dizia que lhe haviam comprado toda a carga ao preço de $10,50 o qui-
lo. Um popular protestou. Chegou o Fiscal Geral e o obrigou a vender o requeijão 

458 Ibidem.
459 A produção do estereótipo colonial é um problema enfrentado por toda uma geração de intelectuais conhecifos 
como pós-coloniais. Homi K. Bhabha afirma que a produção do sujeito colonial (o nativo, o subalterno) exige do poder 
colonial uma articulação das diferenças raciais, sexuais. Segundo o mesmo autor, este sujeito colonial é identificado e 
produzido numa repetição estereotípica que organiza uma fixação da imagem, como  do nativo preguiçoso.  BHABHA, 
Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998, p. 107-120. Para Edward W. Said o sistema colonial, a 
que chamou de orientalismo, construía certas visões dos subalternos como crédulos, sem criatividade ou inventividade, 
e mesmo preguiçosos. Por seu turno a dominação colonial britânica buscava impedir que os subalternos vissem o colo-
nizador ficando velho, numa tentativa sempre de mostrar força e capacidade de trabalho. Ver SAID, Edward. Orienta-
lismo: o Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, sobretudo p.  76. Em Dipesh 
Chakrabarty, a metáfora do nativo preguiçoso serve como referente para pensar os fracassos ou carências do projeto his-
tórico de nação. Ver CHAKRABARTY, Dipesh. Postcoloniality and the Artifice of History: Who Speaks for "Indian" 
Pasts? In: Representations, No. 37, Special Issue: Imperial Fantasies and Postcolonial Histories. (Winter, 1992), pp. 1-
26.
460 CEDOC/UESC. O Intransigente, xx.04.1951, p. 04.
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no retalho a $11,00 o quilo. O malandrão que havia comprado o requeijão, ali mes-
mo na horinha da chegada, já estava pronto para retalha-lo a $16,00 ou $18,00 si 
houvesse pouco requeijão á venda, naquele dia, e foi um brigueiro danado com a 
fiscalização, querendo até puxar faca. Não fosse a ameaça de cadeia e o requeijão 
não seria retalhado. Alegava ele que estava o guarda tirando o pão de sua bôca. 
Pelo contrario, estava tirando o furto de sua mão. Esses preguçosos, que vivem dis-
so, porque não vivem na legalidade? Porque não vão comprar requeijão na fonte de 
produção a $6,00 o quilo, como deu na semana passada e tanto assim que o comer-
ciante que trouxe tal carga poude vender a $10,50, ganhando dinheiro? Mas, a pre-
guiça, a malandragem é tamanha que eles preferem aqui ficar, na feira, açambar-
cando,  explorando,  encarecendo,  roubando nosso povo.  Que a ficalização esteja 
atenta contra estes preguiçoso.461

Além da ameaça de briga (como nos casos anteriores), aqui ainda existe a alegação de que a inter-

venção do fiscal estaria impedindo o feirante de sobreviver, de trabalhar (“tirando o pão de sua 

bôca”). A ambivalência é que se criticavam os feirantes por serem atravessadores, mas a matéria 

sugere que eles deveriam o ser, mas com moderação. No mais, é importante observar que a imagem 

do malandro permeia o discurso e é possível que os próprios feirantes utilizassem desse estereótipo 

da malandragem, da vadiagem, da valentia, para assegurar o seu mercado. De modo que a realiza-

ção de sua atividade carecesse de práticas insubordinadas à cultura de elite, sobretudo às formas 

normativas e civis. Uma coerência externa, então, tinha que ser produzida na relação com o freguês, 

uma vez que a produção do próprio ato de ser feirante se instituía numa relação de forças que envo-

lvia agressão, luta, valentia e insubordinação ao poder público.

Uma outra questão a ser inserida na forma de fazer feira é a relação de comprar e de vender. 

Esta relação não se resume a uma troca de dinheiro (mercadoria cujo valor determina as demais) por 

mercadoria. Mayol nos diz que “comprar não é apenas trocar dinheiro por alimentos, mas além dis-

so ser bem servido quando se é bom freguês”.462 Trata-se de uma troca simbólica, acordo (consenso) 

entre freguês e comerciante, acordo em que o resultado final não é apenas o preço em que a merca-

doria pode ser trocada, mas a permanência de uma relação. Neste sentido, o que se negocia também 

é a integração entre freguês e vendedor463. Publicar um nota assinada sobre o abuso dos feirantes em 

um periódico itabunense no início da década de 1950 tinha seus riscos. Contendo uma população de 

pouco mais que 26 mil habitantes, as pessoas ainda eram conhecidas e localizadas facilmente, de 

modo que uma possível quebra da relação freguês-feirante poderia onerar os custos de vida daquele 

que criticassem os feirantes.

Por outro lado é possível que existissem formas de comprar mais barato. Hélio Menezes em 

sua crônica contra os altos preços confirma que “o  que se compra à porta, todos os dias, é mais 

461 CEDOC/UESC. O Intransigente, 05.05.1951, p. 05.
462CERTEAU,  A invenção do cotidiano: 2, op. cit., p. 52.
463 Conforme Pierre Bourdieu, “os símbolos são instrumentos por excelência da «integração-social»”. BOURDIEU, 
Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002, p. 10.
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barato que na feira”464, nos dando a condição de especular que os ambulantes tinham preços distin-

tos dos da feira-livre. Entretanto a mais possível das hipóteses é que feirantes e ambulantes fossem 

os mesmos sujeitos. Isso porque após os intensos problemas provocados pela greve seguida de que-

bra-quebra de janeiro de 1957, é aprovada em 1958 a  lei 348 de 9 de Julho de 1958 pela Câmara de 

Vereadores. Esta lei designa o sindicato dos ambulantes e feirantes como de utilidade pública e abre 

crédito para a construção da sede do sindicato465. Que outro interesse haveria de se instituir um sin-

dicato junto senão a relação de dependência que ambulantes teriam com feirantes, uma vez que os 

caminhões vinham abastecer a feira-livre. Esta relação de dependência poderia fazer com que o fei-

rante se transformasse em ambulante com a sobra dos produtos da última feira, passando pelos bair-

ros para vendê-los antes da chegada de novas mercadorias. Dispersos pela cidade com seus carri-

nhos, os ambulantes não teriam que compactuar com o regime de conveniência firmado na feira-

livre, estando, mais livre, para vender os produtos conforma a necessidade de findar antes do próxi-

mo sábado, sobretudo para não ver as mercadorias que não foram vendidas numa dada feira sendo 

novamente sobretaxadas na seguinte. E também para impedir que a mercadoria que sobrou se perca. 

De modo que poderia haver preços de sábado (do dia de feira-livre) e de ambulante. 

Esta hipótese de preço aos sábados (preço de feira-livre) e preço da semana se fundamenta 

também no fato de que eram nos momentos de feira-livre que os mais ricos se diferenciavam em 

meio a tamanha multidão. Em plena crise de carestia em 1954, Genuíno Brasileiro afirmou, como 

citamos anteriormente, que eram os ricos os principais culpados da carestia (e isto em nada isentava 

os feirantes), uma vez que um ricaço teria pago Cr$ 200,00 em dois quilos de peixe.466 Os feirantes 

variavam seus preços também conforme o freguês. Sabiam que não faltariam compradores para os 

produtos, afinal mantinham o monopólio do abastecimento, e conheciam os ricos da cidade que 

podiam pagar elevados preços por suas mercadorias. Daí que em dia de feira-livre a mercadoria 

podia ser muito mais cara para alguns. No outro lado da relação, o “ricaço” que podia pagar os ele-

vados preços também frequentava a feira-livre e podia construir sua imagem de poderoso ao pagar 

tais altos preços sem pestanejar467. O fato concreto é que as estruturas de conveniência da feira-livre 

permitiam a existência destes preços “excessivos” ao lado de preços mais “em conta”, tudo isso 

dependeria da relação feirante-freguês e da relação entre feirantes.

O que quis ressaltar com toda essa discussão entre conveniência, relação simbólica e etc, é 

464 APMIJD. Voz de Itabuna, 20.01.1950, p. 02.
465 APMIJD. JOMI, 12.07.1958, p. 07.
466 APMIJD. Voz de Itabuna, 01.04.1955, p. 01.
467 “O nosso tempo... prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, a representação à realidade” afirma Feuerbach, 
citado por Debord. Para este último é quase nestes termos que se define a sociedade do espetáculo, uma vez que este 
seria “uma relação social entre pessoas, mediada por imagens”. Assim o “ricaço” ao pagar caro sem pestanejar estava 
participando de uma relação espetacular na qual se sobrepunha na condição do poder e do espetáculo da própria socie-
dade de consumo. DEBORD, op. cit., p. 13 e 14.
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que a feira-livre de Itabuna era um mercado regido pelas próprias experiências dos feirantes, sobre-

tudo a necessidade que tinham de se firmarem como trabalhadores. Quero concordar com a crítica 

que a Simona Cerutti estabeleceu ao trabalho de Thompson sobre a economia moral468. Segundo 

esta, em Thompson “o modelo estrutura/super-estrutura permanece rigidamente predeterminado”. 

Na economia moral a estrutura determina o comportamento e a análise processual não chegou ao 

fim culminando numa “análise das inter-relações dos quais os indivíduos são os protagonistas”469. O 

mercado, no texto sobre economia moral do historiador britânico, ainda aparece regido pelas leis de 

um mercado exterior à experiência dos mercadores470. Cerutti, então, o compara com o trabalho de 

Renato Rago sobre mercado em Roma. Neste a economia é forma de reivindicação – e não revela-

dor da experiência de um grupo como em Thompson. De modo que “as ‘leis do mercado’ não exis-

tem para além das experiências do mercado” e “as regras do jogo (...) são definidas pelas próprias 

relações sociais, mesmo que seus efeitos muitas vezes ultrapassem a vontade ou a consciência de 

cada indivíduo”471. Por outro lado, é preciso buscar, cada vez mais, os sentidos que estes conceitos 

ligados às estruturas rígidas (mercado, por exemplo) têm para os setores subalternizados. Precisa-

mos compreendê-los a partir da experiência e das expectativas dos próprios subalternos472. 

Em Itabuna eram essas relações produzidas na vida cotidiana dos feirantes que organizavam 

as “leis do mercado”. Essas “leis” dependiam da distância que as mercadorias tinham que percorrer, 

da compra antecipada, da luta contra a fiscalização, da pressão realizada por grandes comerciantes, 

do tabelamento municipal de preços. As regras eram definidas pela estrutura de conveniência ante-

riormente abordada. Estas leis não eram indissociáveis de uma macro-economia. Entretanto elas não 

se submetiam cegamente às determinações das grandes escalas econômicas. O preço final da merca-

doria era também determinada pela luta do feirante para ter seu espaço e trabalho reconhecido com 

legitimidade. Aumentavam e diminuíam o preço de acordo com suas necessidades de luta. E foi 

exatamente por conta da natureza dessas “leis de mercado” que foi possível enfrentar os dois gran-

des problemas vividos pela feira-livre de Itabuna: o projeto do mercado municipal e o tabelamento 

468 Trata-se do texto “A economia moral da multidão inglesa no século XVIII” que foi publicado no Brasil como capí-
tulo em THOMPSON, Edward P.. Costumes em Comum. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 150-202.
469 REVEL, Jacques (org). Jogos de escalas. A experiência da microanálise. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas 
Editora, 1998, p. 187.
470 Os preços das mercadorias ainda eram determinados pelo esquema discriminado por Karl Marx. Este afirma que o 
que determina o preço de uma mercadoria “é a concorrência entre compradores e vendedores, a relação entre a procura 
e aquilo que se fornece, a oferta e a procura”. Ver MARX, Karl.  Trabalho assalariado e capital & salário, preço e 
lucro. São Paulo: Expressão Popular, 2006, p. 38.
471 REVEL, op.cit., p. 188.
472 Esta sugestão, não para o mercado de produtos, mas para o mercado de trabalho livre, se encontra em um artigo do 
historiador Henrique Espada Lima. Analisando os avanços e problemas dos estudos do pós-abolição, o autor sugere que 
muito já foi escrito e discutido sobre o mercado de trabalho a partir dos debates legais e entre dirigentes políticos, con-
tudo “permanece submerso (…) os sentidos que os próprios trabalhadores dão ao 'mercado' no qual são 'livremente' lan-
çados”. LIMA, Henrique Espada. Sob o domínio da precariedade: escravidão e os significados da liberdade de trabalho 
no século XIX. In: Topoi (revista). Rio de Janeiro, v.6, nº 11, jul-dez de 2005, p. 302.
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dos anos de 1950 até 1952; e o novo regime de fisco enfrentado em uma greve e num quebra-quebra 

em 1957. Este último acontecimento marca a mudança da condição dos feirantes, pois se no início 

da década eles eram tratados como criminosos, a partir da greve a imagem se modificará substan-

cialmente.

Janeiro de 1957

Os fatos ocorridos em janeiro de 1957, apesar da magnitude do evento, deixaram testemunhos 

muito imperfeitos e escassos. Existe para este período um vácuo documental no que tange os arqui-

vos de Itabuna. Por se tratar do início do ano, não há atas da câmara do vereadores que debatessem 

o assunto, sobretudo pelo recesso legislativo municipal – o vereador itabunense que analisa o even-

to para A Tarde o faz justamente por estar de férias em Salvador. As primeiras atas da câmara do ano 

de 1957 não fazem qualquer menção ao acontecimento. No setor de periódicos, simplesmente não 

há exemplares de jornais locais que cubram o início deste ano – o que revela a própria precariedade 

dos arquivos locais, uma vez que o jornal O Intransigente estava em circulação. O Diário de Itabu-

na, jornal disponível para pesquisas, inicia suas atividades apenas em outubro de 1957 e seus edito-

res e colaboradores não se remetem de modo algum à greve e quebra-quebra que os feirantes reali-

zaram. Apenas o Jornal Oficial cobre este período, entretanto nele foram encontradas sinais muito 

indiretos. Na edição de 16 de fevereiro, lê-se uma portaria do executivo municipal concedendo 15 

dias de licença para o arrecadador da feira-livre, senhor João Ferreira Neto, para tratar de interesses 

particulares. Para substituí-lo é convocado o guarda municipal José Elias de Santana. A portaria foi 

assinada no dia 11 de fevereiro.473 

Afora esta licença, é sabido que data de julho de 1958 o documento do poder público munici-

pal que toma o Sindicato de Ambulantes e Feirantes de Itabuna como de utilidade pública para o 

município, e onde a câmara concede Cr$ 50.000,00 para construção de uma sede para este. É desta 

mesma data a lei que cria a feira-livre nos bairros da cidade474. Estes são dois dos principais indícios 

de uma mudança de status do feirante após janeiro de 1957.

Afirmei serem sinais muito indiretos porque apesar de mostrarem que houve mudanças no 

setor feira-livre da cidade, nenhuma destas fontes se remetia ao incidente de janeiro. Talvez os moti-

vos pessoais que culminaram na licença do arrecadador da feira-livre se ligasse aos tumultos ocorri-

dos entre feirantes e os fiscais municipais, arrecadadores da coletoria de impostos e etc. E talvez por 

isso a importância de designar um guarda municipal para substituí-lo. Por seu turno a criação do 

473 APMIJD. JOMI, 16.02.1957, p. 01.
474 APMIJD. JOMI, 12.07.1958.

171



sindicato também pode indicar que os feirantes mudaram sua forma de mobilização e organização, 

fundando um sindicato e solicitando verba municipal para construção de sua sede. Por fim a criação 

de feira-livre nos bairros pode ter sido uma tentativa de minar o poder da feira-livre dos sábados, 

dispersando esta nos diversos rincões da cidade, sobretudo se pensarmos que a cidade ficava refém 

do mercado semanal, com poucos (e em grande escala, nulos) meios para abastecer-se afora este, 

uma vez que mesmo os ambulantes se abasteciam dos caminhões que chegavam para esta feira e o 

supermercado ainda não tinha sido instalado na cidade475.

Com quase nenhuma fonte local sobre tais incidentes, porque persistir na busca deste conflito 

aberto entre feirantes e Estado? O fato é que a informação do levante de janeiro de 1957 estava 

registrado em uma cronologia da cidade escrita por José Dantas de Andrade, memorialista local 

conhecido como Dantinhas. Informa ele que em 25 de janeiro de 1957 houve uma greve de feirantes 

na cidade,  acompanhada de distúrbios476.  Para muitos outros eventos daquela cronologia,  o dito 

memorialista fora muito preciso nas datas, daí eu ter buscado indícios fora da cidade.

Em periódicos de Vitória da Conquista não havia qualquer sinal. A única matéria sobre o eixo 

Ilhéus-Itabuna era anterior ao dia 25 e se referia ao fato de os “Cosme e Damião”, dupla de guardas 

que faziam rondas na cidade, estavam matando inocentes na cidade de Ilhéus477. Entretanto o perió-

dico soteropolitano  A Tarde possuía uma coluna “'A Tarde' nos municípios”, localizada na página 

dois, e dentro dela sempre havia uma seção “Sul do Estado”, o que denotava que os avanços econô-

micos ligados à cacauicultura voltava os olhos da capital àquela região da Bahia (não havia seções 

nesta coluna sobre outras regiões). E foi a partir de uma matéria desta coluna que foi possível con-

firmar o evento citado por Dantinhas. O evento narrado nas próximas linhas, como afirmei anterior-

mente, teve poucas fontes como elementos de base, entretanto sigo aqui a orientação do historiador 

italiano Carlo Ginzburg que nos diz que não se deve repelir testemunhos apenas por parecerem 

escassos e indiretos, sugerindo que “o valor de cada um deles deverá ser estabelecido através de 

uma série de cotejos”478. Assim cada testemunho foi analisado através de ligações com outros docu-

mentos que propiciaram uma melhor análise do caso de janeiro de 1957. 

O próprio título da matéria de A Tarde nos dava as motivações do conflito. Na chamada se lia: 

“Impostos estaduais motivam distúrbios em Itabuna – 120 cruzeiros por um saco de farinha” (nova-

475 No final de 1957 um empresário de Salvador começou a negociar a instalação de um supermercado na cidade. Ele 
exigia que houvesse subscrição de cinco ou seis milhões de cruzeiros e que a prefeitura cedesse o terreno para constru-
ção do estabelecimento. Houve coleta de assinaturas para depósito das ações, mas este projeto não vingou. Ver APMI-
JD. Diário de Itabuna, 14.11.1957, p. 01, 19.11.1957, p. 01, 21.11.1957, p. 01, 31.01.1958, p. 01 e 03.02.1958, p. 04.
476 CEDOC/UESC. ANDRADE, José Dantas de. Documentário Histórico Ilustrado de Itabuna. Itabuna, Ba: Grafi-
ca Editora de Itabuna, 1968.
477 Arquivo Público Municipal de Vitória da Conquista (APMVC). O Conquistense, 12.01.1957, p. 06. 
478 GINZBURG, Carlo.  Os fios e os rastros: verdadeiro, falso, fictício. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 
214.
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mente a farinha é o termômetro para uma crise). Informa a dita matéria que no dia 25 de janeiro os 

feirantes fizeram greve e às 9h30min alguns incidentes já se tinham registrado na cidade. A greve 

teria como “'pivot' as exigencias da fiscalização estadual” (trata-se da lei estadual 879 de 13 de 

dezembro de 1956 que aumentava em 10% o imposto dos produtos expostos na feira-livre). Os 

eventos que se seguiram à deflagração da greve foram descritos pelo A Tarde da seguinte maneira:

Depois, a multidão passou a obrigar os comerciantes e a tomar mesmo a iniciativa 
de fechas as suas casas comerciais. Em suas manifestações, armada de paus a turba 
à princípio pôde ser contida por soldados da Metropolitana. Entretanto volto à car-
ga e com pedras pôs em fuga os policiais, alguns dos quais foram severamente atin-
gidos.479

Os tumultos se expandiram, chegando à tentativa de depredação de um setor da prefeitura local, 

possivelmente a fiscalização municipal. Pois logo em seguida foram em direção à Coletoria Esta-

dual que “foi o alvo principal da multidão”, segundo o jornal. Ali também fizeram debandar o Gru-

pamento Metropolitano de polícia, que só voltou para conter os manifestantes quando chegou de 

Ilhéus o reforço com soldados comandados pelo Major Archimendes. Segundo A Tarde, alguns fis-

cais estaduais não souberam “contornar a situação” e acabaram agravando-a.

Sobre o evento em si, pouco mais se sabe. Entretanto há alguns elementos que devem ser ana-

lisados com maior atenção. O levante não foi algo tão impulsivo como tenta passar o corresponden-

te de A Tarde. Os feirantes escolheram taticamente o dia e buscaram propiciar o máximo de reper-

cussão possível sobre os problemas que a nova lei estava a causar-lhes. O dia 25 era uma sexta-fei-

ra, um dia anterior à regular feira-livre dos sábados que era o principal momento de abastecimento 

da cidade. Se levantando em plena sexta-feira os feirantes esperavam ameaçar a cidade de ficar sem 

o abastecimento ordinário dos gêneros alimentícios. A sexta-feira era a véspera do regular abasteci-

mento semanal – daí a minha hipótese que a criação de feiras-livres nos bairros (ocorrida em 1958) 

e em dias distintos visava bloquear esta tática dos feirantes. Esta pressão social era a tentativa de 

fazer os poderes instituídos ouví-los em seu reclames. 

Não apenas fizeram uma paralisação de suas atividades, mas também obrigaram o comércio 

local a assim proceder, num intuito de construir uma repercussão ainda maior. Neste sentido talvez 

o comércio tivesse atendido à esse chamado para além do fato dos manifestantes estarem de paus e 

pedras às mãos. Comerciantes de alguns municípios baianos reclamavam neste mesmo período à 

Secretaria da Fazenda do Estado o fato de estarem pagando, desde 1956, muito mais impostos do 

que os anos anteriores, e sobretudo de terem sido lesados com a emissão de estampilhas falsas 

(selos fiscais). Este foi, por exemplo, o caso do município de Barra (localizada no oeste da Bahia, 

no Médio São Francisco, atualmente distante de Salvador 640km). Nesta localidade os comerciantes 

479 BPEB. Seção de periódicos raros. A Tarde, 28.01.1957, p. 02. Fonte utilizada nos próximos cinco parágrafos.
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reclamavam dos excessos do fisco e do comportamento dos fiscais da Coletoria Estadual daquela 

cidade.480 É possível que as queixas dos feirantes fossem comuns à parte do comercio local.

Por outro lado, os alvos escolhidos pelos manifestantes possuíam um significado especial. 

Segundo a citada matéria de A Tarde, “inexcrupulosamente conduzidos, os manifestantes chegaram 

a tentar depredar uma das dependencias da Prefeitura local, a qual, diga-se de passagem não tem 

nada com o caso”. Para o editor do periódico soteropolitano, a escolha da prefeitura como alvo era 

equivocada pelo simples fato dos feirantes estarem protestando contra um novo regime de fisco 

estadual. Entretanto é de se imaginar que a moral dos feirantes não fosse conduzida pela lógica 

moderna e institucional da divisão dos poderes e das responsabilidades municipais e estaduais. Coti-

dianamente eram as pressões contra o poder público local que mais causavam problemas aos feiran-

tes: tabelamento, fiscais, multas e etc. Ademais os feirantes de Itabuna não tinham o poder de recla-

mar diretamente com o governador ou com a assembleia estadual, o prefeito era a autoridade e era 

ele que devia responder pelos abusos do estado. E esta é uma diferença sensível do que tange o 

poder da voz subalterna no interior. 

Sobre os movimentos contra a carestia e os baixos salários na capital baiana, Salvador, duran-

te a primeira república, Mario Santos afirma que os manifestantes elaboravam documentos sobre o 

custo de vida e, em comissão, entregavam ao governador481. Muito embora fossem os acadêmicos 

que compunham tais comissões e que falavam em nome dos subalternos, ainda assim há uma repre-

sentação desta voz. E em Salvador essa relação entre subalternidade e governador esteve presente 

também nos fins da década de 1940, quando o governador Otávio Mangabeira abria sua sala sema-

nalmente para conversar com a gente humilde482.  Muitos dos casos não tinham relação direta com o 

executivo estadual, em ambos casos, entretanto o governador era uma figura mais proeminente que 

o prefeito de Salvador, logo sujeito com maior capacidade de resolver os problemas dos queixosos.

Os feirantes de Itabuna estavam há mais de 300km da capital, e também por isso tinham no 

prefeito o responsável pela interlocução e resolução de problemas com o Estado – embora haja 

registro de casos em que subalternos buscam auxílio através de interlocutores da capital483. Além 

disso é possível que a fiscalização e/ou a guarda municipal tivessem cometido excessos com as 

novas regras de fisco estadual, sobretudo se pensarmos na denuncia do vereador Viterbo ao A Tarde 

que afirma que os feirantes precisavam pagar além do fiscal “mais Cr$ 30,00 (por fora), para o sol-

480 BPEB. Seção de periódicos raros. A Tarde, 29.01.1957, p. 02.
481 SANTOS, Mário Augusto da Silva. A República do povo: sobrevivência e tensão – Salvador, (1890-1930). Salva-
dor: EDUFBA, 2001, p. 148.
482 NEGRO, Antonio Luiggi. No caminho da areia: política, convivência e conflito em Salvador (1947-1949). Salva-
dor: manuscrito, 2008.
483 Como o caso de Rosalvo Santos que buscou auxílio jurídico com Cosme de Farias em Salvador para sair da cadeia 
e de lá tirar alguns de seus companheiros, caso analisado no primeiro capítulo.
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dado”484. Daí a prefeitura acabava tendo haver com o caso, pois não se tratava apenas de uma reta-

liação ao Estado, mas de uma luta por voz, por reconhecimento da crítica ao abuso do fisco e a pre-

feitura podia ser uma intermediária. E mesmo que os feirantes não tivessem esta lógica operatória, o 

resultado acabou sendo muito próximo, pois foi o ataque a prefeitura que deu grande repercussão ao 

caso, que o fez conhecido na capital. O ataque à coletoria estadual – que parecia mais lógico para o 

A Tarde – talvez fosse um alvo secundário, cujo objetivo fosse atender uma coerência externa aos 

próprios manifestantes, uma demanda daqueles, que como o editor do periódico de Salvador, enten-

dia que o justo alvo não era a prefeitura. De alguma forma, a manifestação era uma luta para que a 

voz do feirante ecoasse para além das fronteiras municipais e regionais.

Em grande medida foi isso que aconteceu. A voz dos feirantes, suas queixas, chegaram à capi-

tal do Estado. Como nos protestos contra a carestia em Salvador, também não foram os feirantes 

que tiveram sua voz aceita e interpelada no mundo público. Em um e em outro, os subalternos tive-

ram representantes públicos que estavam autorizados – para a cultura hegemônica – para falar em 

nome destes. No caso de 1957, foi o vereador local Milton Viterbo quem representou publicamente 

os feirantes diante da opinião pública da capital – pela primeira vez aqui não se trata de uma repre-

sentação como forma de retratar um terceiro (Darstellung), mas de uma representação como procu-

ração passada a terceiros (Vertretung)485.

Em 31 de janeiro do mesmo ano, A Tarde publicou uma extensa matéria em sua segunda pági-

na (fora da coluna “'A Tarde' nos municípios”) intitulada “A violência é o recurso do desespêro – a  

escocha do fisco explica o motum popular de Itabuna, o segundo que ocorre no sul – MODIFI-

QUE-SE A LEI DESUMANA E ABRANDE-SE A FEROCIDADE DOS PREPOSTOS DA FAZEN-

DA”. Observa-se pelo próprio título da matéria que o periódico retira parte da negatividade da ação 

dos manifestantes, afirmando que estes só reagiam à “lei desumana”. O que modificou esta repre-

sentação (Darstellung) dos feirantes foram as palavras do advogado e vereador Itabunense Milton 

Viterbo. Como afirmei anteriormente, ele foi o primeiro a não representar os feirantes negativamen-

te. Sua defesa dos feirantes era uma critica das políticas do Estado que não atendia as populações 

rurais, segundo ele:

o Estado insiste na sua perniciosa e obstinada politica de forçar o aumento da sua 
receita á custa do sofrimento e do completo abandono em que vivem as populações 
rurais, de um modo geral, somente lembradas para satisfazerem ás exigências do 
fisco, principalmente, numa época em que nos debatemos numa das crises mais 
sérias da nossa história486

484 BPEB. Seção de periódicos raros.  A Tarde, 31.01.1957, p. 02.
485 CARVALHO, José Jorge, op. cit., 120.  Vertretung  e  Darstellung são termos utilizados por Karl Marx em 18 de 
Brumário de Luis Bonamarte para diferenciar os dois modos de representação. Ver MARX, Karl. 18 de Brumário de 
Luis Napoleão. Edição virtual em www.vermelho.org.br/img/obras/brumario.rtf,
486 A Tarde, 31.01.1957, p. 02.

175

http://www.vermelho.org.br/img/obras/brumario.rtf


Conforme criticava o edil, estas populações rurais só tinham importância para o Estado nestas cir-

cunstâncias de “forçar o aumento da sua receita”, entretanto é possível que a crise de que fala, fosse 

muito mais séria na região a que faz parte Itabuna. Em Feira de Santana (cidade de elo entre o ser-

tão-interior e a capital baiana) as queixas que ligavam à inflação no ano de 1956 não estavam liga-

das diretamente aos feirantes, sequer uma ideia que os tomassem como cerne do problema. Pelo 

contrário, a culpa parecia do governo federal e da política de lançar mais dinheiros em circulação. 

Segundo Brasilio Machado Neto, colaborador do periódico Folha do Norte, “em geral nos detemos 

nos efeitos, e vemos os danos que a inflação causa ao organismo nacional, tornando a vida dia a dia 

mais dura para tôdas as classes”. A causa era simples: “a máquina inflacionária acelera seus movi-

mentos quando o govêrno lança mais dinheiro em circulação para cobrir o que gasta em excesso 

sôbre o total arrecadado em taxas e impostos”487. O que talvez Viterbo tentasse ignorar é que, dife-

rente de Feira de Santana, a crise em Itabuna estava indissoluvelmente ligado aos feirantes e à con-

dição regional. Talvez não fosse os feirantes itabunenses os causadores de tamanha crise, mas de 

certo eles eram aprofundadores desta.

Se Viterbo parecia distanciar-se de tal análise é mais porque evitava depreciar sua cidade e 

sua região cacaueira. Sua fala estava não apenas em defesa dos feirantes e contrária à política de fis-

co estadual. Viterbo buscava na inversão da polaridade negativa dos feirantes a construção da posi-

tividade da cidade de Itabuna no maior jornal de circulação estadual. Daí ele inventa uma represen-

tação (Darstellung) dos feirantes como sujeitos dóceis e pobres. Para legitimar a ação destes contra 

o Estado, Viterbo assinala o que lhe parece o tipo feirante:

Aparecem nas feiras livres periodicamente, quando conseguem extrair do solo ou 
adquirir a terceiros a mercadoria trazida ao mercado. Armam e desarmam as suas 
toscas barracas quando, na sua maioria não permanecem esfarrapados e opilados ao 
relento,  expostos ás  chuvas  torrenciais  do inverno ou á canicula causticante  do 
verão. Analfabetos na sua maioria e entregues á própria sorte, por isso mesmo, não 
podem ser comparados com os que instalam barracas permanentes no Mercado 
Modelo, nesta capital e outros similares. Como estão se exigir daqueles, inscrição 
de comerciante e, muito menos, escrita montada? Absurdo, ridiculo mesmo.488

Nada de rebeldes que quebraram dependências da prefeitura local, a coletoria estadual de impostos, 

que fecharam o comércio local e debandaram um grupamento de soldados da polícia Metropolitana 

a paus e pedras. A representação (Darstellung) buscava exatamente neutralizar a imagem construída 

pelo próprio  A Tarde na matéria anterior sobre o dito levante. O fato é que a ação dos feirantes 

sequer poderia parecer com um levante, deveria ter mais um aspecto de desespero de pessoas humil-

des e pobres – sem o calculo da sexta-feira como melhor dia para a ação, sem a anexação do comér-

cio (mesmo à força) ao movimento... Desse modo Viterbo representava (Vertretung) os feirantes na 

487 BPEB. Seção de periódicos raros. Folha do Norte, 03.11.1956, p. 01. 
488 BPEB. Seção de periódicos raros.  A Tarde, 301.01.1957, p. 02.
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capital, ainda que não diante do governador, impondo uma legitimidade à luta e retirando os sinais 

de violação, agressividade e falta de civismo. Pois se a lei era “desumana”, como o edil acusa, toda 

violência humana era aceitável.

Neste ponto é que se torna salutar perceber como foi importante para os feirantes a repercus-

são causada pelo levante. Suas queixas ecoaram para a capital, o centro de decisões. Tiveram suas 

queixas explicitadas e explicadas no jornal de maior circulação da Bahia. Enfim, tiveram um porta-

voz para retirar-lhes toda negatividade de sua ação e para legitimar sua luta. Viterbo, ao falar pelos 

feirantes e a favor destes, estava obviamente numa defesa ufanista de Itabuna. Ainda assim a ação 

dos feirantes lhe foi imprescindível para estabelecer uma crítica segura e mais poderosa contra os 

desmandos do estado baiano. Assim, pode-se dizer que houve uma reciprocidade nos usos: enquan-

to Viterbo usava dos feirantes para defender Itabuna e criticar o governo do estado, os feirantes usa-

vam de Viterbo para serem ouvidos ao longe, para terem suas queixas escutadas e para ganhar mais 

um aliado em suas lutas. Neste jogo de bolas trocadas os feirantes tiveram apoio no ano subsequen-

te do próprio vereador, então presidente da câmara de vereadores, para o subsídio da construção da 

sede de seu sindicato, bem como para a construção de novas feiras-livres no bairro489.

Deste caso devemos tomar a lição de que no campo da política subalterna a lógica que opera 

os mecanismos de mudança social são bem distintos de uma política de cima. Ou nos termos do his-

toriador indiano Partha Chatterjee, a política dos governados se move em uma sociedade política e 

não em uma sociedade civil490. É preciso, por exemplo, pensar que desde o início os feirantes pode-

riam tomar Viterbo como um interlocutor de suas causas, afinal este era vereador municipal. Mas 

por que não o fizeram? Talvez Viterbo não estivesse tão interessado nesta causa antes do levante, 

talvez não houvesse muito o que fazer contra uma lei estadual. Por seu turno o dever de um edil é 

fazer cumprir a lei, e ainda assim por que Viterbo não fala em punição para os os feirantes que 

depredaram o patrimônio público e atacou policiais? Imagino que existia uma distância profunda 

dos feirantes em relação à sociedade civil enquanto sociedade burguesa onde o Estado moderno 

legitimado pela soberania popular e regido por leis que asseguram direitos iguais a todos os cida-

dãos491. Também não era seguro para o edil conclamar a lei a seu favor. A ideia de sociedade política 

de Chatterjee nos ajuda a entender a ação dos feirantes no campo do não formal e do ilegal. Para ele 

a sociedade civil está “restrita a um pequeno setor de cidadãos culturalmente equipados” para usar 

do aparelho de Estado, e representaria, assim, “o cume da modernidade”492. Fora deste setor, os fei-

rantes precisavam deslocar num terreno de pressões nos órgãos estatais e mesmo nos agentes que 

489 APMIJD. JOMI, 12.07.1958, p. 07.
490 CHATTERJEE, op. cit., p.114-115.
491 Ibidem, p. 110-112.
492 Ibidem, p. 115.
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governavam. Uma vez que representavam uma parcela da população local e que tinham o poder de 

abastecimento de Itabuna, os feirantes tinham como barganhar politicamente fora das fronteiras do 

legal,  ainda que usando dos  aparelhos  do Estado (como podia representar  o  vereador  Viterbo). 

Como afirma Chatterjee,

os grupos na sociedade política têm de encontrar seu caminho através desse terreno 
irregular construindo um largo conjunto de ligações fora do grupo – com outros 
grupos em situações similares, com grupos mais privilegiados, com funcionários 
governamentais, talvez com partidos e líderes.493

Por fim, posso afirmar que o evento de janeiro de 1957 se deslocou inteiramente na sociedade 

política. O próprio uso que os feirantes fizeram da voz do vereador Viterbo se deu de modo não for-

mal, sem petições, sem uma procuração legal. Viterbo os representou diante da pressão exercita pelo 

levante, diante da repercussão do evento a um nível estadual. Se ao final, como manda a sociedade 

civil, ao vereador coube o papel de representar a população em levante de Itabuna, a representação 

só foi conquistada pelas manobras na sociedade política. De um ponto de vista é verdade que a 

ordem dos fatores (sociedade civil ou política?) não alterou o produto (representação de vereador). 

Entretanto a forma como Viterbo representou os feirantes – ou como os feirantes usaram de sua voz 

– mudou sensivelmente com a luta em termos de sociedade política e não de sociedade civil.

Há ainda algo que não mencionei sobre esta associação dos mútuos usos entre Viterbo e fei-

rantes. No início da década quando dos graves problemas de abastecimento e carestia em Itabuna, 

Viterbo jamais fora sequer a um jornal local se posicionar a favor dos feirantes. Pelo contrário, sen-

do colaborador dos jornais locais, tudo que se viu foi sua permissividade para a crítica aos feirantes 

que não eram tão pobres e sofredores como ele os descreveu para A Tarde. Jamais defendendo os 

feirantes quando da crise do início da década, em 1957 Viterbo tentava silenciar o que já era um 

problema diagnosticado pela imprensa, qual seja a precária produção para o abastecimento local. 

Os feirantes são trabalhadores

Quando pesquisei em Vitória da Conquista, para ver se encontrava informações sobre o levan-

te dos feirantes itabunenses, descobri que também naquela cidade a concepção de feirante era a de 

produtor rural que vendia suas mercadorias na feira. Também lá havia uma depreciação do feirante 

enquanto negociante (açambarcador, criminoso e etc). A feira-livre desta cidade também ocorria aos 

sábados e, como em Itabuna, os feirantes também eram acusadores de não serem os reais produtores 

e de burlarem as fiscalizações municipais, conforme se lê no periódico O Conquistense de janeiro 

de 1957: “de há muito, queixa-se a população de Conquista contra a carestia de gêneros de primeira 

493 Ibidem, p. 114-115.
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necessidade na feira local. Eram justas essas reclamações. Uma verdadeira legião de açambarcado-

res  tomou conta  do comercio feirante  e  vem burlando todo o trabalho  do Fisco Municipal”494. 

Segundo afirma a supracitada matéria, antes que um produtor exponha sua mercadoria nos arredores 

da feira-livre, um “marreteiro” (feirante) compra toda sua mercadoria, impedindo-o de negociar 

diretamente com o freguês. As queixas eram as mesmas. Contudo em Vitória da Conquista era pos-

sível, por conta da maior produção de gêneros de subsistência construir uma política municipal de 

abastecimento . 

Esta política foi firmada em 1957 com a contratação do “Sr. Arivaldo Nascimento” para a 

“chefia do serviço de Organização da Feira e Combate ao Açambarcador”. Ele esteve combatendo 

os intermediários e organizando a feira, como afirma o periódico local:

Logo aos primeiros dias, evidenciou-se o quanto de acertado andava S. Excia., de 
vêz que,como podem todos observar, as barracas da feira, na Praça da Bandeira, 
estão arrumadas, há ordem em tudo e, principalmente, foi iniciado um combate rijo 
e sistemático aos açambarcadores, aos intermediários que, na sua maioria,  eram 
pessoas que passavam a semana a jogar pernas pelas ruas, a disputar partidas de 
bilhar, aguardando os dias de sexta feira e sábado, para poderes adquirir o produto 
do labor do sertanejo, comprando por atacado, para revender por preços astronômi-
cos, os gêneros mais necessários à alimentação dos conquistenses.495

Mantém-se a depreciação do sujeito feirante, como em Itabuna. Agrega-se a esta depreciada ima-

gem, a ideia que não são trabalhadores, pois ficam a semana inteira “a jogar pernas pelas ruas, a dis-

putar partidas de bilhar”. O elemento vadiagem vem aqui representar a forma imoral de conseguir 

seus rendimentos.

O trabalho de Arivaldo Nascimento era impedir a ação destes feirantes, ou ao menos, miná-la 

em seu cerne: a alta dos preços. Entretanto ao contrário de Itabuna, aqui não se impôs um tabela-

mento de preços. A estratégia de controle da ação dos feirantes foi bem outra:

Faltando ovos no mercado, uns poucos revendedores açambarcaram todo o estoque 
que apareceu, revendendo-o, no retalho, a vinte e cinco e trinta cruzeiros a dúzia.
O Sr. Arivaldo Nascimento tomou a deliberação de ir a Belo Campo, vila aonde 
ainda se ancantra o produto, e ali adquiriu um grande estoque, trazendo-o para esta 
cidade, para revendê-lo em nome da prefeitura, ao preço de vinte cruzeiros, não 
permitindo que uma só pessoa comprasse mais de duas dúzias; apenas as pensões e 
hoteis tinham permissão para adquirir, de vêz, cinco dúzias.496

Aqui está uma sensível diferença entre Itabuna e Vitória da Conquista. Neste última cidade era pos-

sível um combate aos feirantes utilizando-se da proximidade de centros produtores regionais (Belo 

Campo fica há aproximadamente 60km de Conquista), situação difícil de se contornar em Itabuna, 

onde os municípios vizinhos sofriam da mesma falta de produção de subsistência.

494 APMVC. O Conquistense, 19.01.1957, p. 01.
495 APMVC. O Conquistense, 26.01.1957, p. 01.
496 Ibidem.
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Em Itabuna é possível que não houvessem tantos “Belos Campos” para dar condições há uma 

política como essa. Essa era a razão do tabelamento municipal de preços. Em Vitória da Conquista a 

crítica ao tabelamento era evidenciada de modo mais claro, sem muitos rodeios. Afirmava O Con-

quistense que “impossível seria tabelar os vários produtos, desde quando, em todo ramo do comér-

cio, o preço aquisitivo está na dependência da balança da oferta e da procura. Quando esta é maior 

do que aquela, naturalmente o preço há de subir”. Segundo o mesmo periódico, o que o senhor Ari-

valdo Nascimento fazia era uma aconselhamento aos vendedores, ao passo que propiciava uma 

diminuição dos preços lançando produtos no mercado.497

Em Itabuna semelhante crítica ao tabelamento nunca aconteceu. E a noção de livre troca não 

era defendida pelos jornais porque isso significaria uma defesa dos feirantes. Ou seja, em Vitória da 

Conquista a concepção de livre troca serviu à própria municipalidade (compra no povoado e reven-

da na feira-livre a preço inferior ao dos feirantes), também como aos feirantes (compra dos sertane-

jos e revenda a preços mais elevados na feira-livre). Contudo em Itabuna esta concepção apenas 

pendia para o poder dos feirantes. O jogo com a livre troca em nada contribuiu para um controle da 

feira-livre. Isto se torna importante porque esta concepção da economia moderna, mesmo sendo 

comum à toda nação, não era sentida e interpretada da mesma forma498. 

Foi o contínuo reconhecimento do problema abastecimento como um fator de âmbito regional 

que acarretou dois importantes efeitos na cidade: a aceitação do feirante como trabalhador ou seja, 

uma reforma na cultura política das classes hegemônicas; e uma mudança de postura de luta dos fei-

rantes, passando de enfrentamento cotidianos marginais, para uma política sindical. 

Se a greve tem sido um dos propulsores do reconhecimento político dos trabalhadores, pode-

mos – apenas como construção metafórica – imaginar que os feirantes, enquanto trabalhadores, sur-

giram da greve de 1957. Eles eram considerados marginais, criminosos que assaltavam a bolsa do 

pobre. Dentro da documentação existente, a mudança desta concepção só ocorre após o incidente da 

greve de janeiro de 1957 e das declarações de Viterbo.  É evidente que havia na ação do vereador 

uma absorção da energia autônoma dos feirantes, inserindo-a dentro do sistema político moderno. 

Tratava-se de anexar os feirantes como uma categoria antes autônoma, mas que agora participaria 

de uma coletividade progressista, civilizada e moderna499. Mas também existia este mesmo empe-

497 APMVC.  O Conquistense, 26.01.1957, p. 01.
498 A modernidade é sentida e apropriada de diferentes formas pelos povos colonizados – de modo a diferenciar-se da 
modernidade do colonizador –, o que torna possível a ideia de “nossa modernidade” de Chatterjee. Se a modernidade do 
colonizador, conforme ressalta o mesmo autor, “olha para o presente como o lugar para onde se escapa do passado, para 
nós [os colonizados] é precisamente do presente [de colonização] que sentimos ter que escapar”. Em outros termos “a 
nossa é a modernidade dos já colonizados”. CHATTERJEE, op. cit., p. 46 e 64.
499 Certeau analisando o funcionamento do saber na sociedade de consumo mostra que por vezes há uma “lógica 
social” que desloca setores autônomos, colocando-os a seu serviço: “desse modo, as reivindicações sociais transfor-
mam-se em fontes de  lucro (o enriquecimento das classes pobres garantindo à venda uma clientela); as contestações 
espirituais, em terapêuticas úteis à ordem (uma 'adaptação' não cessa de ajustar o ideal à 'realidade' e, portanto, de supri-
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nho por parte dos feirantes. Eles estiveram ligados aos comunistas no início da década500, foram 

bastante subalternizados pelas representações hostis e queriam assegurar sua condição de trabalha-

dores. E asseguraram. Não apenas com a formação do sindicato, mas com negociações que envo-

lviam a prefeitura e a Associação Comercial de Itabuna.

Este foi o caso ocorrido em março de 1958. Os feirantes queriam a pavimentação da feira-

livre e assegurar, junto ao prefeito, que fosse “conferia prioridade aos feirantes sindicalizados, na 

locação de suas barracas na área futuramente pavimentada”. Isto significava que estavam realmente 

preocupados em organizar a luta e a própria feira a partir do organismo sindicato e que, ao menos os 

dirigentes sindicalistas, queriam romper com o marginalismo e a autonomia dos feirantes. Só que o 

mais representativo deste caso é que, pela primeira vez nos jornais locais, eles aparecem como tra-

balhadores negociando como poder público. Por parte do problema feira, esta também é a primeira 

matéria em que eles são chamados a falar. A imagem da matéria (ilustração 31) é também revelado-

ra por ser a primeira onde a imagem dos feirantes não está associada a crimes ou coisas depreciati-

vas, mas, pelo contrário, aparece ao lado do prefeito Francisco Ferreira em uma negociação.501

Quando esta negociação ocorreu, os feirantes já tinham saído de sua condição de estigmatiza-

dos e alguns desejos modernos, urbanísticos, contra a feira-livre já tinham caído diante das resistên-

cias daqueles trabalhadores. Antes mesmo da obra da prefeitura de pavimentação começar em 1958, 

os feirantes já tinham cada qual autonomamente cimentado as partes de suas respectivas barracas. A 

obra tinha que ser refeita porque não havia queda para a água da chuva escorrer. Então aquela reuni-

ão de negociação significava um apoderamento da obra da prefeitura pela política sindical dos fei-

rantes. Mas a ideia de construção do mercado municipal, por exemplo, já tinha sido deixada de lado. 

Afirma o próprio jornal de Ottoni naquele ano que “nenhum prefeito terá coragem de construir” e 

que “é irrecomendavel a construção de um grande mercado”502. Isto significava que o antigo desejo 

urbanístico estava sendo abandonado e a luta e a autonomia dos feirantes muito tinha haver com 

isto. E ainda assim, os feirantes continuavam sendo negociantes que compravam mercadoria para 

vender no dia da feira-livre. Isto, contudo, não mais aparecia como sinal depreciador do feirantes. 

Ottoni Silva, que participou da campanha de crítica aos feirantes no início da década, no final desta 

publicava casos onde se explicitava esta nova concepção do feirante, mas agora já não continha 

nenhuma estigma ou negatividade. Um feirante, em dezembro de 1957, chamado Osvaldo Maga-

mir a resistência indagadora de um absoluto); o pensamento 'negativo', signo de uma alteridade irredutível, em um fun-
cionalismo que faz do 'operacional' e, portanto também, da eficácia o critério intelectual e social das 'operações' racio-
nais (viés pelo qual o interesse geral orienta a pesquisa privada para o comercializável)”. CERTEAU, Michel de, 1925-
1986. A cultura no plural. Campinas, SP: Papirus, 1995, p. 174.
500 Ver capítulo seguinte.
501 APMIJD. Diário de Itabuna, 11.03.1958, p. 01.
502 APMIJD. Diário de Itabuna, 09.01.1958, p. 01.
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lhães, morador da Mangabinha, foi espancado e roubado. Ele era “negociante de feijão na feira 

livre” e tinha juntado “o dinheiro de que dispunha para seu comércio e fazia planos de adquirir a sua 

mercadoria para a feira” quando foi roubado. O tom da matéria era de indignação contra o roubo de 

um trabalhador: “prosseguem as diligências da polícia com o objetivo de capturar os audaciosos e 

perversos asaltantes que roubaram de Osvaldo Magalhães a importancia de 6.800 cruzeiros”503.

Foto  publicada 
em  APMJD. 
Diário  de  Ita-
buna, 
11.03.1958,  p.  
01.

As críticas ao abastecimento e à carestia continuavam, contudo não mais era responsabilizado 

o feirante pela situação. Em um artigo de A. Fontana em outubro de 1957, ele faz uma crítica dura à 

carestia dos gêneros de primeira necessidade. “Greves por cima de greves, pela conquista de maio-

res salários, para o trabalhador poder enfrentar a carestia do pão de cada dia. E maior salário redun-

da em mais onus sôbre os generos de primeira necessidade. E êstes, quanto mais caros, mais inaces-

síveis à bolsa do pequeno”, escrevia o articulista. Concluía ele que “só quem pode viver é o rico 

(…). Pobre só vive de teimoso, dizem, isto é verdade”. Só que para Fontana a culpa é daqueles “que 

nos guiam, aqueles que têm em suas mãos o leme da pátria barca”. E o medo que ele tinha era que a 

situação se agravasse de tal forma que iria suceder no Brasil o que ocorreu na China, a respeito da 

revolução. E isto é o que teria que se evitar.504 Ou seja, apesar de reconhecer que o problema cares-

tia estava como no final da década de 1940 e início da década de 1950, agora os responsáveis eram 

outros, o alvo não mais eram os feirantes.

503 APMIJD. Diário de Itabuna, 13.12.1957, p. 01.
504 APMIJD. Diário de Itabuna, 24.10.1957, p. 03.
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Esta aceitação do feirante como trabalhador, essa mudança de postura das classes hegemôni-

cas, e a mudança da forma de luta dos feirantes foram quase sincrônicas. Neste período conhecemos 

o primeiro sinal contínuo de ruptura com o monopólio do abastecimento. Surgiu na cidade a Granja 

Petrópolis de Almir Viana, em plena atividade no final de 1957. Almir tinha plantações num lugar 

chamado Colonia, de onde vieram em dezembro daquele ano, 5 toneladas de tomates que seriam 

vendidos a Cr$ 8,00 o quilo505. A novidade é que esta mercadoria estaria disponível não mais apenas 

na feira, mas numa granja da cidade. O próprio Ottoni foi ver a plantação da Granja Petrópolis: 

fomos ver as plantações do nosso amigo Amir Viana. Somente os lirios que Almir 
plantou, que manda para Ilhéus, para Salvador,  abastece nosso mercado, é uma 
nota extra em nossa vida de povo que está saindo da rotina, produzindo algo de 
novo, de animador (…). Depois, outras variedades de flores, e verdura de todo por-
te, para abastecer Itabuna e Ilhéus e até para ser remetida para Salvador.506

O próprio Ottoni reconhecia que aquilo era uma mudança (“saindo da rotina, produzindo algo de 

novo”). Mas não mudava apenas o perfil da produção local ao descentrar o abastecimento interno. 

Tal mudança foi o reconhecimento, a partir da crise de carestia e da luta dos feirantes, que a estrutu-

ra de produção para exportação era também um problema para a sociedade produtora. 

Por exemplo a luta do poder público para que o orgão do governo estadual de abastecimento 

(SAPS) fosse instalado em Itabuna, também mostrava que aqueles políticos e classes hegemônicas 

em geral não podiam mais ignorar o problema que a cacauicultura causava507. No rastro da luta dos 

feirantes, então, havia um ensinamento, que apesar de custoso, foi importantíssimo para as mudan-

ças que tiveram que ocorrer naquela sociedade. Em outros termos, a luta dos feirantes reformou a 

cultura política de cima, ensinou algo aos dirigentes.

Diferente do que Thompson sugere para o século XVIII, não eram os “dominantes” que que-

riam que o povo reformasse sua cultura508. Pelo contrário, em Itabuna eles queriam permanecer com 

uma concepção arcaica de feira como livre comércio entre produtores. Aquele padrão político-dis-

cursivo do “Ottoni” apesar de sua face modernizadora, permanecia em defesa das estruturas de 

poder, o que, consequentemente, fazia com que defendesse a política de produção do cacau. Os fei-

rantes,  por seu turno e como homens pobres,  eram empurrados pela precariedade social  e pela 

pobreza, para transformar a concepção de feira e de feirante. Mais do que isso, na tentativa de man-

ter uma concepção arcaica de feira, foram os “dominantes” que utilizaram de recursos como o tabe-

lamento, a crítica ao atravessador, a defesa do mercado direto, a subscrição para manter o consumo 

e etc., recursos que se ligavam à defesa dos mercados por parte das multidões no ensaio Economia 

505 APMIJD. Diário de Itabuna 18.12.1957, p. 06.
506 APMIJD. Diário de Itabuna, 30.11.1957, p. 01.
507 Este orgão seria instalado em março de 1958 na cidade e estaria sob a responsabilidade de Pedro da Silva Ribeiro. 
Ver APMIJD. Diário de Itabuna, 24.02.1958, p. 01.
508 THOMPSON, op. cit., p. 13-24.
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moral da multidão inglesa no século XVIII do historiador britânico509. Situações completamente dis-

tintas produzem na história uma inversão dos papéis. E aqui a cultura política de cima é reformada 

pelo objeto de maior desprezo e crítica: os feirantes. No momento em que aqueles “criminosos 

açambarcadores” eram reconhecidos como trabalhadores, a cultura política de cima mudava, com 

políticas de subsistência e preocupação com o abastecimento da cidade.

Outra vez mais teremos de rever o colunista do Voz de Itabuna bradando que “a experiência 

nos ensinou que os feireiros não respeitam decisões. São autônomos”510. Não para insistir novamen-

te na ideia de sua insubmissão e autonomia dos feirantes. Mas para concordar com Chatterjee que 

“dessa maneira as pessoas estão aprendendo, e forçando seus governantes a aprender, como elas 

preferem ser governadas”, numa lição clara para a nossa democracia.511

509 Ibidem, p. 150-202.
510 APMIJD. Voz de Itabuna, 16.03.1951, p. 01.
511 CHATTERJEE, op. cit., p. 160.
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Capítulo IV – Papai Noel e os mendigos em “seu silêncio 

grita alto”

Nunca ouví sua voz. Não creio que seja cândida como um bálsamo, nem pura como 
a inocência. Mas, uma coisa afirmo, seu silêncio grita alto a mensagem de despre-
zo, da angústia, da miséria. 

Antonio Carlos512

A desconhecida voz de que fala Antonio Carlos (cronista e colaborador do periódico itabunen-

se Voz de Itabuna) em março de 1955 pertencia a Papai Noel. Homem de avançada idade, cabelos 

longos, barba branca, andava com um saco nas costas e um cajado lustroso. Em seu saco Papai Noel 

não carregava presentes para crianças, como aquele das histórias infantis, dos shopping centers ou 

das obras filantrópicas em período natalino. Esse andava pelas ruas de Itabuna carregando em um 

saco pertences, objetos de uso diário, e a única coisa que parecia distribuir (não apenas às crianças) 

eram indagações. Apresentava-se sempre calado, silencioso, em uma vida errante pelas ruas da cida-

de. Contudo seu silêncio ao invés de denotar uma ausência, mostrava-se presente em significados, 

em questionamentos. Papai Noel era reconhecido como um mendigo de Itabuna.

Não era o único, certamente. Entretanto foi ele um dos poucos a ser objeto de matérias, crôni-

cas, e mesmo capítulos da memória da cidade de Itabuna. Em meio a muitas matérias contra a situa-

ção de mendicância na cidade, em meio às lutas das classes hegemônicas em promover uma higieni-

zação social de Itabuna, Papai Noel apareceu como um mendigo que conquistou um lugar na cida-

de, como um sujeito reconhecido como parte da cidade. O que há em Papai Noel que o diferia dos 

mendigos sem nomes próprios, sem auto-representação? O que faz agentes das classes hegemônicas 

“pararem” suas vidas para refletir ou indagar sobre a existência desse agente das classes subalter-

nas? Por que Antônio Carlos tem sede da voz de Papai Noel, por que afirma que “seu silêncio grita 

alto”?

Neste capítulo pretendo contar uma história da diferenciação cultural a partir da desigualdade 

social, e da construção de alteridades territoriais na cidade de Itabuna na década de 1950. Utilizando 

as experiências dos mendigos da cidade, costurando sempre com a existência cultural – logo políti-

ca – de Papai Noel, aqui analisarei as agências dos viventes das ruas itabunenses, na década de 

1950. O principal problema a ser abordado aqui será a recusa dos mendigos em se submeterem às 

512 Arquivo Público Municipal de Itabuna – José Dantas (APMIJD). Voz de Itabuna, 25.03.1955, p.02. 
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políticas de limpeza social das ruas da cidade e como esses mendigos usaram da hegemonia cultural 

para construir, também, seus próprios domínios. O objetivo é, de algum modo, fazer emergir o grito 

do silêncio dos mendigos, fazer emergir uma história das classes subalternas, ainda que sem qual-

quer fonte produzida por estas.

Agências das ruas (e do rio)

Itabuna está se enchendo, dia a dia, de doentes, mendigos, loucos, idiotas, ladrões, 
golpistas, etc. (...) Itabuna não é manicombio ou reformatório. Basta de malandros 
e elementos perniciosos.513

Era este o tom que o periódico local O Intransigente usava em sua edição do dia 16 de janeiro 

de 1952. Nesta matéria, o editor pedia aos motoristas que não dessem carona às pessoas que que-

riam se dirigir à Itabuna. De alguma forma, mendigos, ladrões e golpistas tinham presenças marca-

das nas pautas jornalísticas da cidade. Cotidianamente noticiava-se um furto, um golpe ou a presen-

ça incômoda de algum mendigo (que também poderia ser um “louco” ou um “doente”). Essas quei-

xas acabavam enunciando que, dia-a-dia, as relações entre classes hegemônicas e extratos da subal-

ternidade, especificamente aqueles que viviam na e da rua, tencionavam-se. 

Em grande parte, era a lavoura do cacau que atraia grande contingente de migrantes para a 

região da qual Itabuna fazia parte. Por ser entroncamento para várias cidades do interior da Bahia e 

pela proximidade com o porto de Ilhéus, trabalhadores desempregados buscavam Itabuna como por-

ta de entrada para o trabalho na região cacaueira. Contudo a economia cacaueira não absorvia tama-

nho contingente de desempregados, como vimos no segundo capítulo. Em Itabuna, independente se 

era época de colheita do cacau (quando se contratavam mais trabalhadores temporários), contavam-

se muitos mendigos e casos de ladrões e golpistas.  Isso implica,  então,  em afirmar que muitos 

tinham a rua como uma tática de sobrevivência.

Vimos nos casos sobre ladrões que o pequeno delito era comum, roubos de pequeno valor, 

sobretudo em invasões noturnas nas casas. Em geral, não se tratavam de roubos que visassem o 

enriquecimento ou mesmo a captura de um determinado pertence. O Voz de Itabuna afirmava, em 

uma matéria sobre furtos desta natureza, que os “ladrões” não encontrando nada de valor, levavam 

qualquer coisa514. Alguns desses roubos visavam tão somente conseguir o alimento, como foi o caso 

citado no segundo capítulo do ladrão que “fez a feira” na casa do aviador Quintela.

Houve ainda um caso também muito peculiar. Acusados de roubar um oficina mecânica situa-

513 Centro de  Documentação  e  Memória  Regional  da  Universidade  Estadual  de  Santa  Cruz  (CEDOC/UESC). O 
Intransigente, 16.01.1952, p.04. 
514 APMIJD. Voz de Itabuna, 17.08.1951, p. 04.
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da no Bairro Conceição, Ademar Ferreira Caetano, Joaquim Nascimento e Claudionor José dos San-

tos, afirmaram que eles não roubaram a oficina, apenas tomaram “emprestado” um carro daquela 

firma para aprenderem a dirigir e poderem trabalhar como “chofer” na praça515. Ou seja, enquanto 

as queixas dos periódicos apenas apontavam para os crimes como protagonistas das críticas à onda 

de marginalidade na cidade, foi possível perceber que muitos encontravam no campo do ilícito uma 

forma de melhorar a vida e mesmo de sobreviver.

A pobreza que muitos viviam na cidade contribuía para a utilização da rua como lugar de 

oportunidades. Seja através da vida como trabalhador não regular, seja através de golpes ou mendi-

cância. De uma forma ou de outra, Itabuna estava repleta de sujeitos que viviam da rua. A Praça da 

Estação de Trem, nesse quesito, era um dos principais lugares para estas oportunidades. Lugar aon-

de chegavam pessoas e mercadorias, muitos buscavam ali um trabalho. Crianças faziam ponto para 

trabalharem como carregadoras com seus carrinhos de mão – algumas sem ele. Essas crianças, em 

geral, carregavam as feiras de alguns fregueses dos feirantes, carregavam mercadorias para a feira, 

mercadorias que chegavam através do trem e malas e pertences daqueles que chegavam à Itabuna 

pela via férrea. As crianças estavam presentes em número significativo, pois em fevereiro de 1954 a 

Associação dos Carregadores de Itabuna escreveu uma nota no Voz de Itabuna com título “Concor-

rência desigual”, pedindo providência quanto aos meninos, em grande número, que atrapalhavam 

suas atividades profissionais,  roubando-lhes a clientela.  Os carregadores associados (ou seja,  os 

adultos) reclamavam que eles tinham família para sustentar, enquanto as crianças tomavam parte do 

seu mercado sem as mesmas responsabilidades que eles tinham em suas casas516.

Nesta praça, contudo, não apenas os meninos e os carregadores faziam suas vidas. Ali também 

se armavam barracas de camelôs e bancas de baianas de acarajé. Camelôs e baianas foram duramen-

te criticados, no fim do ano de 1954, por um secretário da prefeitura. Segundo este, “uma cidade 

como a nossa não comporta mais a transigência com esses dois absurdos problemas: o dos 'camelôs' 

e o das baianas”. Tomado como um “problema” da cidade, o secretário anônimo (a matéria não 

informa qual secretário fez estas considerações em público) chega mesmo a afirmar que os camelôs 

“são em sua maioria desclassificados de pior espécie”. Esses trabalhadores tiveram, entretanto, uma 

voz em sua defesa. Tratava-se de Eneida, um codinome de alguma colaboradora ou colaborador do 

Voz de Itabuna que soube traduzir em grande medida o que significava aquelas sobrevivências nas 

ruas. Sobre os camelôs ela afirmou: “eu diria que são homens sem trabalho (onde encontrá-lo) pre-

cisando urgentemente viver”. A ausência de postos de trabalho numa cidade que crescia, mostrava 

que o crescimento econômico e de equipamentos urbanos não significa necessariamente um desen-

515 APMIJD. Voz de Itabuna, 02.02.1954, p. 01.
516 APMIJD. Voz de Itabuna, 05.02.1954, p. 04.
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volvimento social e humano, como foi visto no segundo capítulo. Mas não era apenas a miséria 

social que Eneida criticava, ela também estava disposta a combater o desrespeito à cultura brasilei-

ra: “as baianas que o citado secretário julga como insulto à nossa civilizada cidade são realmente 

tradição, mas o que caracteriza o cidadão brasileiro é um total desamor às coisas de nosso passado”. 

Certamente Eneida devia lembrar que em 1951, o então prefeito Miguel Moreira, já tinha “limpado” 

a Praça da Estação, retirando de lá as barracas de camelôs que a tomavam, então ela se dirige aos 

leitores e propõe uma luta: “unamos forças e gritemos ao secretário, ao 'rapa', ao prefeito: – Não 

toquem nas baianas”.517 A crítica do secretário e a defesa de Eneida indicam os lugares públicos, 

ruas e praças, tomados como lugar da oportunidade de trabalho e também que isso já tinha se torna-

do, de algum tempo, um problema para os poderes públicos e classes hegemônicas da época. Por 

outro lado, esta tensão também comprova a existência de vozes dissonantes no quesito higienização 

social dos espaços públicos, como a de Eneida.

Esta mesma praça, palco destes conflitos pelo uso dos lugares, era ordinariamente frequentada 

por um tipo trabalhador um pouco menos comum nas fileiras trabalhistas. Trata-se dos conhecidos, 

naquele período, “valientes”, uma espécie de valentão das ruas, armadores de contendas e brigas, 

cuja principal força de trabalho era a agressão518. 

O território destes “valientes” se cruzavam, muitas vezes, com o território das prostitutas (ou 

“mundanas” como eram conhecidas), seja nos Cabarés519 ou mesmo nas zonas de bares no centro da 

cidade. De modo que as prostitutas “cercavam praticamente todo o centro, estando principalmente 

nos limites deste: na ponte Góes Calmon, na feira, e no fim da J.J. Seabra”520. Há ainda a referência 

ao Bairro Cajueiro como nova zona de meretrício após algumas incursões urbanísticas que pode-

riam ter expulsado casas de prostituição do centro da cidade. Em parte o trabalho das prostitutas 

carecia de certa visibilidade pública, num limite difícil de assegurar entre a invisibilidade e a publi-

cidade – não poderia ser nem muito visível para não tornar-se pauta das atenções e vigílias dos apa-

ratos de poder da cidade, e nem pouco visíveis ao ponto de não atrair a clientela. A penumbra talvez 

seja o ambiente propício e simbólico para a agência de prostitutas em Itabuna. É o que se nota, por 

exemplo, quando em 1950 algumas prostitutas aproveitam da baixa luminosidade da Ponte Góes 

517 APMIJD. Voz de Itabuna, 10.02.1951, p. 01 e 07.12.1954, p. 02.
518 Em grande medida, esses valientes usavam seus atributos físicos e morais para venderem seu trabalho. Podiam ser 
capangas, guarda-costas e etc. Daí a noção de “força de trabalho” ligada à valentia e às agressões.
519 Os cabarés eram lugares onde os “valientes” costumavam frequentar. A exemplo temos um caso no Cabaré Confeti, 
próximo ao clube Grapiúna, onde em 1954 houve uma briga por causa de um prostituta. José Buraco teria disparado 
tiros atingindo Marca Passo, Antonio Boca de Ouro e uma prostituta – vale ressaltar a presença do capoeira e inspetor 
de quarteirão Sururu e mais três policiais que nada fizeram para conter o tumulto ou para prender o atirador). APMIJD. 
Voz de Itabuna, 06.07.1954, p. 01.
520 SOUSA, Erahsto Felício. O Conceição em retalhos de cidade, margens e dono – uma Itabuna-BA nos territórios 
subalternos (1950-55). Universidade Estadual de Santa Cruz, curso de licenciatura em história. Monografia de conclu-
são de curso. Orientadora: Prof. Msc.Kátia Vinhático Pontes. Ilhéus: 2007, p. 27. Pesquisa orientada inicialmente pelo 
professor Msc. Luiz Henrique dos Santos Blume.
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Calmon (ocasionada por uma crise de iluminação na cidade) para poder se posicionarem (fazer pon-

to) naquelas imediações. Segundo moradores do Bairro Conceição, que se queixaram no Voz de Ita-

buna, tratavam-se de prostitutas daquele bairro. O periódico, então, solicitou policiamento “no sen-

tido de coibir o abuso das mundanas daquêle bairro”, que junto com moleques estariam desrespeita-

do os transeuntes521. Esse é um típico uso subalterno, onde o importante é saber tirar partido do tem-

po (ou seja, do instante da crise de iluminação) para poder dominar, momentaneamente, o espaço. 

Ou como diz Michel de Certeau, trata-se do “ato e maneira de aproveitar a 'ocasião'”522.

 

Fotografia publicada em APMIJD. MENDES. Helena. Figuras e fatos de Itabuna. Rio de Janeiro: Livraria 
Freitas Bastos, 1967, p. 23.

Ao lado das praças e ruas, o Rio Cachoeira (rio que corta a cidade de Itabuna, dividindo de um 

lado o perímetro central da cidade e de outro o Bairro Conceição e outros bairros) também era lugar 

de possibilidades e oportunidades. Eu assinalei em um outro trabalho, que a luta dos subalternos 

pela sobrevivência, na cidade de Itabuna, na década de 1950, era acompanhada por saídas à subordi-

nação paternal das elites locais. De modo que “para que fosse possível uma vida na cidade de Itabu-

na com uma menor subordinação ao poderio econômico do comércio e da cacauicultura era neces-

sário, por parte dos subalternos, uma ciência de convivência com o então forte, cheio e feroz, Rio 

521 APMIJD. Voz de Itabuna, 25.03.1950,p. 04.
522CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 1. artes de fazer. 13 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007, p. 47.
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Cachoeira”523.  Ciência de convivência,  porque em parte muitas pessoas pobres que chegavam à 

cidade e que buscavam moradia, acabavam tendo de morar nas proximidades do rio, dados os bai-

xos preços destes terrenos, também pela ausência de água encanada para todos e porque o rio dava 

outras condições de vida. O leito rochoso dava boas condições para o trabalho de lavagem das rou-

pas, as largas margens ajudavam na secagem destas mesmas. Do Cachoeira também se tirava água 

para sustento e para venda, como faziam os aguadeiros. Na década de 1950, a quantidade de resí-

duos sólidos e líquidos no rio estava muito distante da atual, sendo assim, o Cachoeira era rico em 

peixes e camarões, o que ajudava na alimentação das famílias pobres (ver ilustração 32). Ainda do 

rio se poderia tirar areia para venda, o que fazia os areeiros, importantes – e negligenciados – traba-

lhadores com grande participação na história da construção urbana da cidade (ver ilustração 33). 

Além de tudo isso, o Cachoeira era lugar de lazer, aventuras e banho. Ou seja, o rio marcava uma 

condição mínima de subsistência e um lugar essencial de sociabilidade para os agentes de rua na 

cidade.

Fotografia  publi-
cada em APMIJD. 
MENDES, op.cit., 
p. 26.

Entretanto é preciso que se diga, que se a rua e o rio são locais de oportunidades para grupos 

subalternos,  essas mesmas oportunidades são tomadas,  por vezes,  como desvios de uma ordem 

urbana. Se na rua, vimos como o poder público tentava coibir a ação de camelôs, no rio a situação 

não era muito diferente. Por exemplo, em abril de 1950, houve uma proibição do “esporte” pesca no 

rio, acabando por haver apreensões de peixes. O editor do  Voz de Itabuna  identificava, naquele 

momento, a máscara que o poder público usou para coibir a  sobrevivência a partir do rio, ressaltan-

523SOUSA, op. cit., p. 38.
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do que  esporte é “para ele [para o prefeito] porque para o pobre é meio de vida”. O interessante é 

que os peixes apreendidos foram distribuídos no Campo Formoso, lugar perto do bairro chamado 

Bananeira, para pessoas reconhecidamente pobres – descobrindo um santo para cobrir outro.524

Muitas vezes viver das margens do rio significou estar às margens da lei. Esse é o caso de um 

aguadeiro, em outubro de 1957, flagrado apanhando água em meio às lavadeiras, ou seja, pegando 

água imprópria e de forma ilegal (o código de posturas municipais legislava a respeito da coleta de 

água). Afirmava o Diário de Itabuna: “Nossa reportagem foi encontrar, ontem, no Berilo, uma cena 

não recomendavel para nossa gente, aliás um atentado à saude de nosso povo. O ‘DIARIO DE ITA-

BUNA’ colheu, embora em hora imprópria, a cena: Aguadeiros apanham agua onde as lavadeiras 

ensabôam roupas”.525

A imagem a ilustração 34 é exemplar para analisar os usos do rio e para reconhecimento da 

paisagem do Cachoeira anterior à reforma de 1960 que com a barragem alagou parte de sua mar-

gens e de seu leito rochoso. Os arbustos e as margens pedregosas deram espaço às contenções de 

pedra e concreto  (planejadas desde o primeiro projeto urbanístico de 1927). Era nestas margens que 

lavadeiras, pescadores e tantos outros usuários do rio tiravam parte de sua sobrevivência.

Fotografia  publicada  em 
APMIJD.  Diário de Ita-
buna, 25.10.1957, p. 04.

Mais interessante do que a própria denuncia é a imagem. O aguadeiro que estaria desrespei-

tando as regras do jogo encontra-se no centro da foto indicado por uma seta. Está ao lado de seu 

524 APMIJD. Voz de Itabuna, 01.04.1950, p. 04.
525 APMIJD. Diário de Itabuna, 25.10.1957, p. 04.
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animal (provavelmente um jumento ou burro), que tem em seu lombo carotes (recipientes para 

transportar água). Na parte superior e inferior da imagem temos as lavadeiras. À extrema esquerda e 

abaixo há, possivelmente, uma criança no exercício de lavagem de roupas. Próximo à ela, três lava-

deiras, de branco pastoreando (vigiando) as roupas (na imagem aparecem como placas brancas nas 

pedras). Na parte superior também é possível identificar lavadeiras (no canto esquerdo e superior é 

possível perceber roupas estendidas em arbustos). Fantástico testemunho sobre o uso do rio, esta 

imagem que na tentativa de denunciar o aguadeiro, enunciou os muitos usos que se podiam fazer do 

rio e, mesmo, a ordinariedade deste uso.

O que quis mostrar nesta síntese sobre o uso das ruas e do rio é que a cidade, sendo também 

um produto de usos regulados (pelo código de posturas, pela cultura hegemônica, pelas primícias do 

policiamento, etc), era vivida e experimentada por usos não-autorizados. As ruas e o rio ofereciam 

recursos materiais e simbólicos que podiam ser desviados para fins não convencionais. E o centro 

de Itabuna, lugar de fluxo de mercadorias, onde se localizavam a Maçonaria, o Lions Club, a Ação 

Fraternal Renovadora de Itabuna e o Rotary Club, símbolos das reuniões de agentes ligados às elites 

locais, era também um lugar intensamente usado por grupos subalternos, que retiravam dali sua 

sobrevivência. Esta observância é uma constatação que em meio à racionalização da cidade urbani-

zada, os subalternos criavam suas práticas para retirar deste espaço urbano suas formas de agir e 

viver. Ou conforme assegura Certeau discutindo as táticas (dos mais fracos) em meio às estratégias 

(dos fortes):

Na realidade, diante de uma produção racionalizada, expansionista, centralizada, 
espetacular e barulhenta, posta-se uma produção de tipo totalmente diverso, quali-
ficada como ”consumo”, que tem como característica suas astúcias, seu esfarela-
mento em conformidade com as ocasiões, suas “piratarias”, sua clandestinidade, 
seu murmúrio incansável, em suma, uma quase-invisibilidade, pois ela quase não 
se faz notar por produtos próprios (onde teria o seu lugar?) mas por uma arte de 
utilizar aqueles que lhe são impostos.526

O que é preciso ressaltar em Certeau é que estes subalternos, sendo submetidos às normatiza-

ções e materializações da cidade, usam destes elementos para construir seus domínios. Este é o caso 

das prostitutas ao escolherem os lugares para exibição de seu trabalho, como a Ponte Góes Calmon. 

É o caso também dos meninos carregadores que tiravam proveito do fluxo de mercadorias e pessoas 

na Praça da Estação para ganharem alguns trocados, ajudando e até mesmo sustentando suas casas. 

Para Certeau essas práticas seriam “o movimento 'dentro do campo de visão do inimigo' (...) e no 

espaço por ele controlado”, ou seja, são táticas ou “arte do fraco”527. O campo do inimigo, o lugar 

controlado, neste caso é a cidade, onde estratégias de dominação do espaço, por parte dos grupos 

526 CERTEAU, op. cit., p. 94.

527Ibidem, p. 100 e 1001.
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hegemônicos (por parte dos próprios) impõem uma materialidade e uma normatização para os gru-

pos subalternos (os outros). 

Assim, em Itabuna, as agências de rua se comportavam como táticas usando as estruturas da 

cidade para construir os domínios de cada grupo subalterno. Essas táticas, diversas vezes, criavam 

cortes nas estruturas de controle e dominação na cidade, forçando as elites locais a rearticularem 

suas estruturas de poder. E foi isto que ocorreu especificamente numa história envolvendo os men-

digos e as classes hegemônicas locais.

Uma casa para os mendigos 

Em 19 de março de 1954, com muita felicidade o editor do Voz de Itabuna noticiou a inaugu-

ração,  naquele  dia,  da  “anciosamente  esperada  'Casa  dos  Mendigos'”.  Tratava-se  de  uma  obra 

“beneficente”528, na qual o objetivo seria retirar os mendigos das ruas itabunenses. Esta instituição 

foi idealizada e tocada inicialmente pela Sociedade São Francisco de Assis, ainda na década de 

1940.  Contudo,  por falta  de recursos  para implantar  tal  projeto,  os franciscanos o passaram as 

Senhoras de Caridade (associação onde se reuniam mulheres das camadas médias e altas da cidade 

para trabalhos beneficentes). Segundo consta, as Senhoras de Caridade “realizaram, com sucesso, 

várias campanhas destinadas ao acabamento daquela casa pia, dotando-a dos utensílios necessários 

e estão dispostas a garantir o seu funcionamento”529. Passando “livros-de-ouro” no comércio, anga-

riando donativos de populares e recebendo doações de fazendeiros, as Senhoras de Caridade conse-

guiram construir o prédio desta instituição e dotá-lo de móveis e utensílios necessários530. A notícia 

da inauguração foi acompanhada por congratulações para as beneméritas, que conseguiram concluir 

esta instituição, mas também por convite à sociedade para que continuasse cooperando com esta ini-

ciativa, afim de que se satisfizesse a manutenção desta.

Na edição posterior à inauguração, em 23 de março do mesmo ano, o mesmo periódico reforça 

a importância da instituição, agora ressaltando sua trajetória:

Um velho sonho de Itabuna, foi realizado às 15 horas do dia 19 do corrente: a inau-
guração da Casa do Mendigo, obra iniciada há mais de uma década, pela sociedade 
S. Francisco de Assis, e que teve interrompidos os seus trabalhos de acabamento 
por falta de recursos financeiros. Em bôa hora, os franciscanos entregaram à Asso-
ciação das Senhoras de Caridade a incumbência do término da construção do pré-
dio e promover os recursos para a manutenção da Casa do Mendigo.531

O “velho sonho (...) realizado” parece indicar que a tensão da racionalização e do controle da 

528 APMIJD. Voz de Itabuna, 19.03.1954, p. 01.
529 Ibidem.
530 APMIJD. Voz de Itabuna, 29.01.1954, p. 01.
531 APMIJD. Voz de Itabuna, 23.03.1954, p. 01.
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cidade com a existência dos mendigos em meio aos locais públicos de Itabuna não era algo recente. 

Se na década de 1940 os franciscanos já estavam imbuídos desta tarefa de retirar os mendigos das 

ruas itabunenses, é porque já naquele momento o número destes nas ruas incomodava alguns seto-

res da localidade. 

Em parte, o trabalho benemérito dos franciscanos estava envolto em uma demanda religiosa e 

moral, contudo é possível imaginar que aqueles que investiram e doaram recursos – públicos ou pri-

vados – para esta obra poderiam ter o interesse claro de higienizar a cidade. A mudança da coorde-

nação deste projeto dos franciscanos às Senhoras de Caridade é que parece um tanto intrigante. Ini-

ciemos com a construção de uma distinção possível entre a caridade e a filantropia. Segundo Gisele 

Sanglard a distinção de destes conceitos está nos meios da ação, onde a primeira “por ser obra pie-

dosa, pressupõe a abdicação de toda vaidade de seu autor”, enquanto a filantropia, “por ser um ges-

to de utilidade, tem na publicidade sua arma: visto que a publicidade provoca a visibilidade da obra 

e acirra a rivalidade entre os benfeitores”. Segundo a autora, para a filantropia “os periódicos torna-

ram-se �bons sócios�, por divulgarem as ações das diversas sociedades. Era através deles que se fazia 

recolhimento  de  subscrições  públicas,  conclamava-se  a  sociedade  para  uma  ação  determinada 

etc”532.  Com isto é possível que enquanto os franciscanos podiam estar movendo-se no terreno da 

caridade, sem tanto apoio público, as Senhoras de Caridade – apesar do nome – obedeciam todos os 

critérios de uma ação filantrópica, inclusive com o apoio massivo dos periódicos locais e pela publi-

citação das obras – isto explicaria em parte o porque da mudança de coordenação deste projeto. Por 

outro lado, sendo esta obra realizada a partir de doações, é possível supor que fosse mais importan-

te, para os doadores, ter esta obra em mãos menos autônomas – e mesmo mais submissas –, como o 

eram as senhoras de caridade, muito ligadas às reuniões do Rotary Club e do Lions Club (há indí-

cios de que as senhoras de caridade poderiam ser, em geral, esposas de integrantes destes clubes das 

classes hegemônicas533), em relação à uma instituição religiosa que não era centralizada em Itabuna. 

Em outros termos, talvez o projeto dos franciscanos não obedecesse às demandas higienizadoras de 

elites locais, provavelmente, este projeto primasse ainda pelo indivíduo livre, e daí a necessidade de 

adaptar este projeto. Esta é a hipótese que acredito.

Porém, o importante nesta questão é que o trabalho de primícias meritórias das Senhoras da 

Caridade, como afirmava o periódico, parecia não ser um consenso para todos. De modo que não 

532 SANGLARD, Gisele. Filantropia e assistencialismo no Brasil. In: Hist. cienc. saude-Manguinhos,  Rio de Janeiro, 
v. 10,  n. 3, Dec.  2003, p. 02.   Disponível em: http://www.scielo.br. Acesso em 23 de março de  2009.
533 Em 1957 as Senhoras de Caridade fizeram festas intimas nas casas de suas associadas no sentido de angariar fundos 
para a Casa dos Mendigos. Estes eventos ficaram conhecidos como chá social. Uma destas festas foi na casa de Milton 
Viterbo, vereador e membro do Rotary Club.  APMIJD. Diário de Itabuna  26.10.1957, p. 01 e Jornal Oficial do Muni-
cípio,  12.07.1958, p. 07. Agradeço a Danilo Ornelas Ribeiro por informações cedidas de sua pesquisa sobre as elites 
locais em Itabuna.
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era tão óbvia a importância desta causa, ou era preciso, ainda, convencer alguém. A relevância da 

Casa do Mendigo não era, assim, um entimema, algo que não precisava ser enunciado, baseado 

“num menor número de premissas (porque conhecidas e, como tal, não declaradas)”534. Esta neces-

sidade de enunciar a importância já começa pelo título desta matéria do dia 23 de março: “Significa-

ção social da inauguração da Casa do Mendigo”. E qual seria esta?

A significação da inauguração da importante casa de caridade,  está à vista de  
todos: proporcionar aos esmoleres desta cidade, uma vida mais condizente com a 
evolução dos nossos tempos, livrando-os de dormirem ao relento e vegetarem pelas 
ruas semi-nús, famintos, num atestado pouco recomendável para uma população 
que se ufana de encontrar-se integrada os sentimentos cristãos. (grifo meu)

Se realmente estivesse “à vista de todos”, tal significação, não seria necessário enunciá-la de 

modo pormenorizado. Ao mesmo tempo que ressaltava a preocupação cristã de assistir os “esmole-

res desta cidade”, o editor mostrava uma real preocupação: livrar os mendigos de “vegetarem pelas 

ruas semi-nús”. Não poucas vezes os periódicos locais queixaram-se dos atentados à estética urba-

na, à moral e à sociabilidade pública que os mendigos causavam na cidade, e recolhê-los à Casa dos 

Mendigos era uma forma de evitar tais atentados. É o que denuncia claramente o editor na continua-

ção desta matéria: “por outro lado há de se etinguir a malta de pedintes que perambula pelas ruas, 

muitos do quais apenas exploram ao comércio e às famílias itabunenses, uma vez que ainda podem 

fazer alguma coisa para a sua subsistência”. Colocados como exploradores, os mendigos ainda são 

denunciados como preguiçosos por não quererem trabalhar, e é esta denuncia que justifica, então, a 

proposta de racionalização da caridade:

Isto não quer dizer, entretanto, que vamos deixar de dar esmolas. Esta teremos que 
fazer de então em diante, através das Senhoras de Caridade, que não pode dispen-
sar o concurso dos itabunenses para a manutenção da meritória casa pia. Será uma 
esmola muito mais racional e que atingirá melhormente os seus objetivos. Se foi 
necessário  o  auxilio  de  todos  para  o  acabamento  da  Casa  do  Mendigo,  mais 
imprescindível  torna-se ainda esse auxílio para a sua manutenção. Vamos todos 
ajudar as Senhoras de Caridade na sua árdua missão.535

Tornar a esmola racional era então instaurar um monopólio da esmola, agora destinada tão 

somente à Casa dos Mendigos. Esta proposta, aparentemente ingênua, nada mais é do que um rastro 

do projeto higienizador da cidade. Se até então a “casa pia” parecia estar marcada por um sentimen-

to nobre (e nobres exploraram os plebeus), agora poderemos problematizar o seu sentido higieniza-

dor. Para tanto recuemos um pouco no tempo.

Desde os primeiros anos da década, a Casa dos Mendigos já era ansiosamente aguardada pelos 

setores hegemônicos da sociedade. Em maio de 1951, O intransigente reclamava a demora na cons-

534 GINZBURG, Carlo. Relações de força: história, retórica, prova. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 50.
535 APMIJD. Voz de Itabuna, 23.03.1954, p. 01.
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trução daquela instituição. Afirmava que não era por falta de recursos apenas, uma vez que muito já 

se tinha angariado. O periódico cujo editor era Ottoni Silva não escondia os motivos de sua pressa: 

“acabemos logo a Casa dos Mendigos para sanear Itabuna, retirando de suas ruas esta praga que 

tanto nos avilta, porque, numa terra rica como a nossa não é justo que seja exposta tanta miseria e 

tantos falsos necessitados infestem as ruas atrapalhando até o movimento dos transeuntes”536. Quase 

um ano depois, o mesmo jornal afirmava que a diretoria da Associação São Francisco de Assis pro-

metera inaugurar aquela obra àquele ano. Ainda se desejava votos para que se cumpra essa promes-

sa para “assim ficarmos livres dessa indigencia que enche nossas ruas”537.

Como a mencionada obra não era inaugurada e também porque o prefeito da época, Miguel 

Moreira, queria agir antes mesmo do abrigo ficar pronto, o poder público decidiu trancá-los em bar-

racões até que a obra fosse realizada. Afirmava o jornal do próprio prefeito:

O sr. Prefeito está tão vexado com a situação de nossa urbs, transformada em um 
pateo dos milagres, que deseja botar os mendigos de Itabuna no 'quadrado'. Sim, 
pensa em cercar bem cercados os barracões que foram construídos pela Prefeitura, 
na administração passada e ali alojar todos os mendigos da cidade, até que seja 
inaugurada a Casa dos Mendigos. Para sustentar os mendigos, o comércio fornece-
ria uma quota mensal, com muito gosto, é certo, contanto que todos fossem retira-
dos da visa pública e se visse livre da exploração diária. (grifos meus)538

E assim foi realizado. Colocaram mendigos em barracões cercados e os alimentavam com o que 

conseguiam do comércio. Isto não parecia afrontar aquele padrão político-discursivo que falava em 

democracia, civilidade e etc. Pelo contrário, para galgar esta civilidade, era preciso passar por cima 

dos próprios mendigo. Na edição posterior, o jornal afirmou que o juiz de menores tinha visitado os 

barracões e aprovado o plano da prefeitura para limpar a cidade539. Este desejo de subordinação do 

mendigo, de segregação do meio público era tão forte que medidas tão arbitrárias como esta era rea-

lizadas por um prefeito que se queria popular e democrático. 

Então em janeiro de 1954, em sua edição do dia 29, o Voz de Itabuna dá, para a sociedade ita-

bunense, o que seria uma importante notícia (bem posicionada em sua primeira página). Era a notí-

cia sobre a inauguração da Casa dos Mendigos, que se realizaria em 19 de março daquele ano. Ao 

lado de todo clamor para a continuação das contribuições para as Senhoras de Caridade, estava uma 

ótima notícia dirigida aos não mendigos, à todos que detinham uma vontade de ausência destes na 

paisagem urbana: “esta notícia é das mais agradáveis para esta cidade, pois, de uma vez por todas 

veremos nossas  ruas  livres  desses  infelizes  que  ainda  agora  as  infestam”540. Infestar  se  liga  às 

536 CEDOC/UESC. O Intransigente, 26.05.1951, p. 05.
537 CEDOC/UESC. O Intransigente, 05.03.1952, p. 01.
538 CEDOC/UESC. O Intransigente, 30.04.1952, p. 01.
539 CEDOC/UESC. O Intransigente, 03.05.1952, p. 01.
540 APMIJD. Voz de Itabuna, 29.01.1954, p. 01. 
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noções de invadir, assolar, devastar, causar estragos...541, de modo que a Casa dos Mendigos signifi-

caria a esperança do fim desses estragos e danos na paisagem urbana, causada pelos mendigos. Se 

por um lado parece que esta notícia surtiu um bom efeito em seu público alvo (comerciantes, fazen-

deiros, profissionais liberais e etc) – que continuaram contribuindo ao ponto de a inauguração tantas 

vezes adiada acontecer no dia previamente informado nesta matéria –, por outro, parece que um 

outro efeito inesperado ocorreu, desagradando, consideravelmente, às beneméritas, ao editor e aos 

colaboradores do periódico Voz de Itabuna.

Trata-se de uma reação por parte dos mendigos. Um primeiro indício seria uma matéria escrita 

por Ottoni em sua coluna “Bom dia” em O Intransigente, publicada em 03 de fevereiro de 1954. 

Segundo ele os mendigos não estavam nada satisfeitos com a ideia de se mudarem das ruas para a 

Casa dos Mendigos. Observemos um trecho:

Quizemos saber com nosos mendigos apreciariam a inauguração, a 19 de março, da 
casa que os recolherá. Para que fomos tocar nisso? Até agora não tivemos uma res-
posta favorável ao internato. Pelo contrário, fomos atiçar esse orgulho escondido 
nesses restos sociais. Uma reação brava. Não há quem os convença da necessidade 
de deixarem a “vida incerta” da mendicância pelo pirão bem feito da Casa dos 
Mendigos, pela cama limpa e forrada de lençol branco, pela assistência espiritual 
de irmãs de caridade. Sombra e água fresca e ninquem quer...

Era assim que Ottoni tratava os mendigos, como “restos sociais”. Sendo o que sobra da sociedade, 

os mendigos não teriam escolha e poder, não poderiam se recusar a um projeto maior do que eles. 

Aquele padrão político convivia com a depreciação e a subordinação alheia. O modernizador Ottoni 

via nos mendigos um obstáculo para a modernidade, civilidade da cidade542. Porém os mendigos 

não estavam dispostos a deixarem a rua pela Casa dos Mendigos, mesmo que esta última pudesse 

trazer-lhes algum conforto material. Isto chocou Ottoni que bradou:

Que se passa com essa gente? Por certo que não íamos deixar sair os entrevistados 
sem saber a a razão de recusa tão brusca. A maioria deles se reporta à família. 
Como deixar a família? Retrucamos: a família não é doente, o doente é você ape-
nas que será internado. A família deixará de viver às suas custas e irá trabalhar. “Aí 
eu me mudo daquí qui isto não é terra para home morá”...

Nesta matéria a família era a principal motivação para tal recusa. Para o cronista conseguir 

trabalho era algo fácil à família, e o mendigo deveria ir para lá por ser “doente” e não por mendigar. 

541 HOLANDA FERREIRA, Aurélio Buraque.  Novo dicionário Aurélio eletrônico – século XXI. Software, versão 
3.0. 1999.
542 Visões em que os subalternos são apenas obstáculos para o progresso permanece ainda hoje, mesmo em circuitos 
acadêmicos. A geografa Lurdes Bertol Rocha afirma que “a posse da terra, pelos desbravadores, foi uma luta direta com 
o espaço ocupado pela mata, às vezes por tribos indígenas, o que se constituiu num obstáculo a vencer a fim de prepa-
rar a área para dar início à lavoura do cacau”. Como se observa os indígenas assassinados, despossuídos de suas terras 
não são tratados como os vitimados, mas como obstáculos “para dar início à lavoura do cacau”. Ver  OCHA, Lurdes 
Bertol. A região cacaueira da Bahia: uma abordagem fenomenológica. Tese de doutorado no Programa de Pós-Gra-
duação em Geografia da Universidade Federal de Sergipe. Aracaju: UFS/POSGRAD, 2006, p. 172.
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Um mendigo, a exemplo, afirmou à Ottoni que não iria se recolher por conta da família. Sugerido a 

se separar de sua família, o mendigo teria afirmado que toda ela seria doente (ele, assim, a sustenta-

va). Então o cronista afirma: “pois vamos internar todos êles. Nada mais fácil. Uma sorte até para o 

mendigo todos os seus estarem em condições de serem internados, julgamos nós”. Contudo o men-

digo teria afirmado que “a família dele não se submeteria a isso! A solução era a mudança”. Ou seja, 

mudar de cidade, migrar, seria a última alternativa de recusa ao recolhimento à casa. 

Alguns mendigos assustados com o estardalhaço sobre o recolhimento à Casa dos Mendigos, 

teriam buscado Ottoni dizendo: “Qui vamo fazê, seu Ottonho? Não querem nos prendê? Qui jeito 

nós temo? Quem vai nos protegê?...”. O medo parecia ser vivenciado de modo comum pelos mendi-

gos durante esta fase de implantação da Casa dos Mendigos – talvez a imprensa e setores hegemôni-

cos tivessem espalhado o boato de prisão de mendigos para ver se eles paravam de pedir. Este senti-

mento produzia uma ligação afetiva entre os membros deste grupo, construindo inclusive uma iden-

tificação afetiva. Se por um lado este medo faziam os mendigos se identificarem uns com os outros 

a partir da experiência que estavam vivendo, por outro, ao ser enunciado fora do próprio grupo aca-

bava ligando este, de modo antagônico, aos seus senhores (no caso específico, à Ottoni). Esta agên-

cia buscava minimizar os riscos em duas frentes: unir o grupo para um esforço em comum; criar 

uma relação afetiva com o senhor (agente hegemônico) em termo de piedade e clemência, mostran-

do os próprios mendigos como  vítimas. O resultado desta ligação a partir do medo é causar este 

mesmo medo aos agentes hegemônicos, que passavam a olhar os mendigos com outros olhos, não 

mais como simples beneficiários de suas ações543. E assim o desespero dos mendigos não diminuía 

o descontentamento e a ira do cronista, pois este também tinha medo, sobretudo que o projeto não 

desse certo. Continua Ottoni:

E pensar que, há mais de um decênio estamos lutando pela construção da Casa dos 
Mendigos... depois de tanto trabalho, de tanta despesa, esses ingratos nos chamam 
de algozes e pedem a Deus, pela voz não ouvida dos seus corações, que os raios da 
magestade divina caiam sôbre nossas cabeças e as rachem de meio a meio para os 
deixarmos em paz...
Santo Deus. Quanto bem procuramos fazer e os beneficiados ficam com raiva da 
gente!...544 

Para Ottoni e seus correligionários a recusa dos mendigos era uma falta grave ao esforço da 

sociedade para ampará-los. Os mendigos, diferente de ter tomado os propagadores e trabalhadores 

da Casa dos Mendigos como beneméritos, os tomavam como exploradores que queriam prendê-los. 

Ottoni roga a Deus, então, assustado – quem sabe, com medo – com a “ingratidão” dos mendigos. 

543 Hipótese produzida a partir do desenvolvimento da noção de medo e pânico como agência dos subalternos. Ver 
BHBHA, op. cit., p. 280-282.
544 CEDOC/UESC. O Intransigente, 02.02.1954, p. 02.
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De alguma forma estava em jogo a dominação paternal das classes hegemônicas sobre os subalter-

nos (por isso tomar os mendigos como ingratos), como se a “medição institucional das relações 

sociais” entre ambos tivesse se quebrado. Ou, nos termos thompsonianos, é como se o paternalismo 

tivesse se afrouxado545 – fator que analisarei melhor no capítulo posterior . 

Esta mesma matéria foi comentada por Eduardo Medeiros, colaborador do  Voz de Itabuna: 

“lemos no 'O Intransigente', de 03 do corrente o 'Bom dia' intitulado 'Chegou sua vez'. Pela leitura 

daquela nota vemos que mendigos não estão animados a se recolherem á casa para eles destinada”. 

O texto de Ottoni em O Intransigente seria o primeiro a mostrar os mendigos como sujeitos políti-

cos que possuem opções e se manifestam no mundo público (se bem que na matéria que afirma que 

os mendigos exploram o comércio e as famílias, eles também apareçam como agentes, ainda que 

com uma imagem depreciada) e isto chocava inclusive o periódico opositor. Eduardo Medeiros afir-

mou sobre esse desânimo dos mendigos: “achei absurda a atitude desta classe sofredora, recusando 

essa dádiva e procurei ouvir os que ás sexta-feiras percorrem as ruas J. J. Seabra e 7 de Setembro, 

fazendo o catado semanal”. Achando absurda a opinião dos mendigos, o colaborador da folha bus-

cou entrevistar os mendigos – como Ottoni o fez – para confirmar, ou não, o que dizia a nota de O 

Intransigente. E eis o que nos reporta: “alguns confirmaram o que disseram ao redor da nota acima, 

mas outros disseram não confiar na sinceridade dos que viessem a dirigir aquela instituição e daí 

preferirem continuar pedindo ou mudarem-se daqui caso fossem proibidos de esmolar”.546 Como na 

matéria de Ottoni, aqui os mendigos também tomaram a migração como última alternativa caso fos-

sem obrigados a se recolherem à Casa dos Mendigos.

É exatamente esta agência dos mendigos que aquela medida (projeto) da racionalização da 

caridade (monopolização do destino da esmola) visava combater. Os mendigos tinham manifestado 

não apenas em um periódico, mas em dois (ainda que de forma não direta), uma opinião contrária à 

ideia de que a Casa dos Mendigos era a melhor saída para eles. Mais do que isso, os mendigos che-

garam mesmo a questionar a “sinceridade dos que viessem a dirigir aquela instituição”, e se para o 

mundo das classes hegemônicas havia um consenso sobre o mérito de tal empreitada, no mundo 

subalterno este consenso foi questionado, quebrado, interditado momentaneamente. Afirma Michel 

Foucault que “por mais que o discurso seja aparente em bem pouca coisa, as interdições que o atin-

gem revelam logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e com o poder”547. Assim, a interdição 

que os mendigos realizaram no discurso de beneficência pura da Casa dos Mendigos acabou por 

denunciar a ligação deste discurso com a vontade de controle e, de algum modo, essa interdição se 

545 THOMPSON, Edward P.. Costumes em Comum. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 32.
546 Voz de Itabuna, 26.02.1954, p. 02.
547 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso – Aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de dezem-
bro de 1970. São Paulo: Edições Loyola, 1996, p. 10.
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instaurou no seio da própria classe hegemônica, pois se tornou pauta dos dois periódicos locais. O 

Voz de Itabuna, então, com aquela matéria sobre a “significação social da Casa do Mendigo”, estava 

tentando rearticular a coerência discursiva após esse corte instaurado por aqueles que seriam os 

“beneficiados” do dito trabalho “benemérito”. Tanto o é que nesta matéria o periódico ameniza o 

tom (não utilizando, por exemplo, o verbo “infestar”, o substituindo por “perambular”) e conclama 

para tomar este projeto como um dever cristão. De modo que destinar a esmola tão somente à Casa 

dos Mendigos seria uma forma de obrigar os mendigos a não permanecerem nas ruas, destinando-

se, assim, à dita instituição ou mudando-se da cidade.

Fotografia  publicada  em 
ANDRADE, José Dantas de. 
Documentário  Histórico 
Ilustrado  de  Itabuna.  Itabu-
na,  Ba:  Grafica  Editora  de 
Itabuna, 1968, p. 219. 

O senso de dever cristão se mostrou presente na solenidade de inauguração – mostrando a pre-

ocupação daqueles que coordenavam o projeto em se fazer uníssono ao periódico Voz de Itabuna, 

ou seja em tentar rearticular a coerência quebrada. A solenidade foi realizada às 15 horas da sexta-

feira, dia 19 de março, segundo o Voz de Itabuna, “perante o que Itabuna possui de mais representa-

tivo”. Foi marcada a presença, também, de D. João Rezende Costa, Bispo da Diocese de Ilhéus, que 

procedeu à benção por todo o prédio e elogiou os esforços das Senhoras de Caridade e de Itabuna 

“por este passo importante no campo da assistência social”. Ainda falaram a professora Conceição 

Lopes, presidente das Senhoras de Caridade de Ilhéus, Ito Rocha548, juiz da comarca de Itabuna e 

um dos principais beneméritos deste trabalho, e Aldemira Soares de Aquino, presidente das Senho-

ras de Caridade de Itabuna. Além destes, representantes das camadas médias e altas de Itabuna tam-

548 Ito Rocha teria buscado 100 mil cruzeiros que o governo federal destinou ao projeto da Casa dos Mendigos em 
1951. CEDOC/UESC. O Intransigente, 26.05.1951, p.04.
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bém se fizeram presentes. Estavam ali para fortalecer a campanha por aquela instituição, para se 

mostrarem enquanto colaboradoras e para conferir o produto de seus investimentos. Uma imagem é 

exemplar para demonstrar a importância que esta instituição tinha para as classes hegemônicas. Ela 

mostra a presença de advogados e médicos, e também do prefeito de Itabuna, Francisco Ferreira 

(ver ilustração 35).

É possível, então, afirmar que simbolicamente a solenidade de inauguração tentava fazer jus 

ao discurso do Voz de Itabuna no quesito senso de dever cristão e consenso social. Assim tentava 

rearticular uma coerência quebrada, uma vez que se tornara pública a opinião dos mendigos – muito 

crítica diga-se de passagem. Contudo, é necessário perguntar por que tanta preocupação com os 

mendigos,  já  que  vimos  anteriormente  que  tantos  grupos  subalternos  preocupavam os  poderes 

públicos e as classes hegemônicas da cidade. Por outro lado é preciso questionar – para além da 

afirmativa de que os mendigos não confiavam nos beneméritos da Casa dos Mendigos e que não 

abandonariam a família –  por que os mendigos se negavam a se recolherem a uma instituição que 

os assistiria. 

 A rua é a “casa” dos mendigos...

Com tantos problemas causados por distintos grupos subalternos, é preciso aprofundar o ques-

tionamento sobre o por que das classes hegemônicas em Itabuna na década de 1950 se preocuparem 

tanto com os mendigos. O problema mendigos que era tratado por instituições religiosas, parecia ser 

mais importante do que a própria construção da Igreja Matriz ou Catedral de Itabuna, que apenas na 

década de 1960 foi concluída. Antes mesmo da inauguração da Casa dos Mendigos, o poder público 

já enfrentava, por exemplo, uma carestia dos preços de alimentos básicos gerada, em grande medi-

da, pela insubordinação dos feirantes ao tabelamento municipal de preços549. O problema da violên-

cia também era mais amplamente noticiado (talvez um sinal de maior preocupação) do que os men-

digos. Só no quesito violência temos os problemas constantes envolvendo “valientes”, o grande 

número de furtos cometidos pelos conhecidos gatunos550, fora os assassinatos por dívidas ou brigas. 

O que eu quero ressaltar é que talvez (e para os valores de hoje) a mendicância na cidade não fosse 

o maior dos problemas a ser resolvido, contudo emergiu como uma pauta a partir da inauguração da 

dita “casa pia”. Daí será necessário pensar um pouco no cotidiano dos mendigos para buscar algu-

mas respostas.

Os mendigos construíram territórios simbólicos – híbridos e efêmeros551 – que tocavam os 
549 SOUSA, op. cit., p. 29-34. Ver o segundo capítulo.
550 Ver primeiro capítulo.
551 Híbridos porque cortados por territorialidades e culturas diversas, porque a própria cultura dos mendigos era híbri-
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limiares da dominação dos espaços pelo capitalismo: o centro de Itabuna era assaltado por práticas 

não autorizadas pelas estratégias de controle da cidade. O centro, na primeira metade da década de 

1950, pode bem ser reconhecido pela zona da cidade iluminada durante a noite. Podemos fazer tam-

bém um recorte espacial dele, uma vez que os acidentes naturais o definiram: “estava circunscrito 

pelo Rio Cachoeira ao sul, à leste e a norte pelo canal do Lava Pés, e à oeste pelo fim da cidade”. 

Mas politicamente o centro se demarcava pelos prédios ocupados pelas elites locais: “a Prefeitura 

Municipal,  a Câmara de Vereadores, o prédio da Associação Comercial  de Itabuna (ACI), o da 

Associação Rural de Itabuna (ARI), os bancos”. Ou seja, as “várias edificações não negavam que 

este era o lugar de poder na cidade”.552

E era justamente neste lugar do capital, na cidade, onde os mendigos construíram sua arquite-

tura territorial – é no mesmo espaço de poder e de ostentação que também se encontram marginais, 

policiais, mendigos, etc, afirma o antropólogo urbano Antônio Augusto Arantes Neto553. Preferiam 

as ruas de maior fluxo de pessoas, mercadorias e dinheiro, a saber: J.J. Seabra e 7 de Setembro. Pre-

cisar uma cartografia para os mendigos, entretanto, não é fácil. Em parte, porque seus territórios 

eram tomados como algo “natural”, de modo a não ser necessário enunciar. Thompson afirma que 

estes aspectos da sociedade tomados como “naturais” por seus contemporâneos “acabam deixando 

registros históricos imperfeitos”, assim “um modo de descobrir normas surdas é examinar um epi-

sódio ou uma situação atípicos”554. De modo que é possível localizar parte desta cartografia, quanto 

mais ostensivas forem, as ações destes mendigos e as queixas dos periódicos. Neste sentido há ain-

da como precisar a presença cotidiana em alguns outros lugares, como na frente do Moinho São 

Luiz onde “louco ou mendigo” (interroga a chamada da matéria), denunciado pelo Diário de Itabu-

na, “que coberto apenas por uma pequena tanga, ali permanece durante todo o tempo exibindo a 

todos a sua miséria”555. Era preciso, para o editor, recolher aquela miséria ao local devido, à Casa 

dos  Mendigos.  Outro  caso  ressalta  a  presença  de  mendigos  (ou  loucos?)  banhando-se  no  Rio 

Cachoeira e outro ainda que assombrou “uma senhora” e “duas mocinhas” com a exibição de seu 

corpo na praça Orlinto Leoni556. 

Há tantas outras notícias sobre tais presenças, contudo poucas delas remontam aos bairros 

suburbanos de Itabuna. Há duas possibilidades, não opositivas, para isso: talvez esses mendigos 

da, cheia de temporalidades e recursos apropriados de outros lugares e grupos. E efêmero porque transitório, contingen-
te às próprias demandas do grupo, dos indivíduos que o compõe, podendo ser o território enunciado e apagado em um 
mesmo dia, sendo refeito anos depois.
552 SOUSA, op. cit., p. 14.
553 ARANTES NETO, Antônio Augusto.  Paisagens paulistanas: transformações do espaço público. Campinas, SP: 
Editora da Unicamp; São Paulo: Imprensa Oficial, 2000, p. 112.
554 THOMPSON, Edward P.. As peculiaridades dos ingleses e outros artigos. Organizadores: Antonio Luigi Negro e 
Sergio Silva. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2001, p. 235.
555 APMIJD. Diário de Itabuna, 22.10.1957, p. 04. 
556 APMIJD. Diário de Itabuna, 23.10.1957, p. 04.
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buscassem no comércio, onde há maior fluxo de dinheiro e de pessoas, a tentativa de levar a vida 

como pedinte; e/ou é possível que os periódicos locais só estivessem preocupados com o centro, não 

noticiando a presença e agência de mendigos nos demais bairros. Essa última hipótese se fundamen-

ta na noção sustentada por alguns periódicos, na qual o subúrbio é apresentado como lugar do outro, 

do marginal, um lugar permitido à essas classes subalternas. A exemplo temos uma matéria do Voz 

de Itabuna que afirmava que “a partir das 18 horas as ruas dos subúrbios transformam-se em zonas 

perigosas, onde só os bêbados e os meliantes têm passagem franca”557.

Papai Noel, por exemplo, tinha também um cotidiano imerso nos símbolos de poder da cida-

de. Segundo afirma a memorialista local Adriana Dantas Andrade-Breust, ele “escolheu um lugar 

estratégico para instalar-se: a porta do Cine Itabuna”558 localizado na rua Benjamin Constant, centro. 

Gostava de andar pela região central de Itabuna carregando seu saco e seu cajado. Ou seja, qualquer 

transeunte, na década de 1950, que visitasse o famoso teatro com alguma regularidade ou mesmo 

que transitasse pelo centro, saberia reconhecer Papai Noel. De modo que ele e os demais mendigos 

se faziam presentes ao lado de símbolos do poder e da ostentação econômica da região, disputando 

o espaço político e desviando os valores da paisagem urbana.

Assim, a territorialidade dos mendigos se tornou um problema para a higienização social da 

cidade (ou seja, do centro). Talvez se estes estivessem circunscritos às áreas periféricas houvesse 

muito menos estardalhaços a respeito de suas existências. De modo que esta tensão cinética, entre 

mendigos e os símbolos e agentes das classes hegemônicas, é que produz a emergência dos primei-

ros como problemas para esses últimos. É neste limiar que Arantes Neto afirma que “o desafio 

silencioso que práticas sociais móveis e efêmeras lançam – a partir de suas territorialidades flexíveis 

– aos sucessivos projetos urbanísticos, que se querem disciplinadores dos usos que os habitantes 

fazem da cidade” é a verdadeira tensão “formadora dos sentidos políticos da experiência urbana”559. 

Para Itabuna, neste período, mais do que o próprio policiamento, a instituição Casa dos Mendigos 

representou um desses projetos de controle destas práticas. Aqui o interessante é notar que o ele-

mento de capital importância das matérias supracitadas sobre esta instituição era que os mendigos 

seriam impedidos de “vegetarem pelas ruas”, muito mais do que “proporcionar aos esmoleres desta 

cidade, uma vida mais condizente com a evolução dos nossos tempos” – no próprio texto da matéria 

“os sentimentos cristãos” foram a última dimensão mencionada. 

Fora das dimensões do controle, a cidade, como mencionei anteriormente, oferecia certa pos-

sibilidade de sobrevivência. O Rio Cachoeira, muito utilizado pelos mendigos (até nos dias de hoje, 

em meio à tamanha poluição de suas águas, há aqueles que pescam e se alimentam do pescado), era 

557 APMIJD. Voz de Itabuna, 25.05.1951, p. 04.
558ANDRADE-BREUST, Adriana Dantas. Itabuna: histórias e estórias. Ilhéus, Ba: Editus, 2003, p.205.
559ARANTES NETO, op. cit., p. 11.
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um lugar onde se poderia pescar, lavar algum utensílio, tomar banho, beber água, apreciar a paisa-

gem, brincar. É o que nos conta, por exemplo, Andrade-Breust sobre uma mendiga de idade avança-

da conhecida como Sócia (Maria Francisca), que se dizia muito rica e que seus sócios lhe deviam 

dinheiro (daí o apelido). Sócia, afirma Andrade-Breust, “no rio Cachoeira, todos os dias de madru-

gada, já que não queria ser vista, tomava o seu banho e lavava as poucas roupas que tinha. Asseada, 

andava pelas ruas sempre bem penteada e com trajes limpos”560.  Sócia não é um caso peculiar no 

quesito uso do rio. Casos de mendigos, nas proximidades do rio, também eram noticiados e apesar 

de não ter o mesmo destaque dos casos daqueles que importunavam em meio ao centro da cidade, 

eram também considerados como golpes na paisagem e na estética urbana – pois muitas vezes 

poderiam estar tomando banho em lugar visível aos transeuntes das zonas centrais da cidade.

O que talvez seja necessário ressaltar aqui é que o centro de Itabuna – mas também o Rio 

Cachoeira – dava uma condição de sobrevivência aos mendigos. O ato de caridade era rotineiro e 

por vezes um ritual,  muito próximos dos descritos por Walter Fraga Filho em seu livro sobre a 

pobreza em Salvador no século XIX. Segundo ele, quanto mais fiel ao ritual o mendigo fosse, mais 

era tratado com conivência, porém “o mendigo podia deixar de ser tolerado desde que seu compor-

tamento não se adequasse à imagem de humildade e resignação dele esperada”561. Muito embora o 

quadro descrito por Fraga Filho se refira à Salvador do século XIX, há muita permanência neste 

sentido, sendo inclusive o termo “Deus lhe favoreça” algo ainda recorrente para a negação de um 

pedido de esmola562. O fato é que teatralizando humildade, cumprindo com os rituais, passando nos 

dias corretos para receber esmola, por exemplo, às sextas-feiras (algumas casas podiam separar uma 

caixinha com moedas para distribuir em determinado dia da semana), se posicionando nos locais 

adequados nas ruas do centro, era possível aos mendigos – junto ao uso do rio – sobreviver em meio 

às ruas. Existia, inclusive, instituições que em determinadas épocas do ano distribuíam esmolas aos 

“reconhecidamente pobres”. Este foi o caso da Sociedade São Vicente de Paulo, que na Semana 

Santa de 1952 iria distribuir esmolas na cidade563.

Ressalta-se,  aqui,  por hora,  a  habilidade,  a  astúcia,  dos mendigos em tirarem proveito  da 

supremacia e autoridade cultural dos agentes das classes hegemônicas. Aqueles que davam qualquer 

trocado ou que assistiam em alguma necessidade aos viventes de rua, em geral, se consideravam, 

numa hierarquia social e reconhecida no mundo público, superiores aos mendigos. Nos termos de 

Arantes Neto, significa que aqueles que doavam tinham uma referência no mundo público, que eles 

se situavam no mapa social, pois “pertencer a uma classe, grupo, categoria ou nação é possuir uma 

560 ANDRADE-BREUST, op. cit., 210 e 211.
561 FRAGA FILHO, op.cit., p. 39 e 40.
562 “Que Deus lhe favoreça”, foi assim que Anatólio Carvalho Lemos tentou negar um pedido de esmola feito pelo 
mendigo Cara Torta, ato narrado em novembro de 1957. Veremos este caso adiante. 
563 CEDOC/UESC. O Intransigente, 09.04.1952, p. 01.

204



localização no mapa social, ou seja, ter uma posição social reconhecida como legítima e situar-se 

num espaço físico compartilhado”564. O contrário seria uma ausência de referência, de presença no 

mapa social – ou algo tão móvel, incapaz de ser capturado –, que tornaria o sujeito não reconhecido 

na coletividade (contudo nós veremos que os mendigos podem construir tal reconhecimento, ainda 

que sempre em uma condição hierárquica no mundo público inferior e depreciada). Sem uma refe-

rência de prestígio, os mendigos usavam desta posição para, ao teatralizar humildade, fortalecer a 

referência daqueles que os davam algo. Era uma troca: os mendigos ganhavam recursos materiais e 

os doadores ganhavam capital simbólico, prestígio público pela ação benevolente.

Um elemento essencial que também precisa ser ressaltado sobre diversos mendigos é a expe-

riência migratória. Em um texto clássico sobre a região, Antônio Guerreiro de Freitas afirma que o 

poder da região cacaueira construiu “um lugar onde, para baianos de todos os outros lugares, se 

poderia ficar rico com rapidez”565. Tomarei esta ideia muito mais como imagem disseminada pela 

riqueza material gerada pela economia cacaueira, do que como fato. Ela é um elemento para perce-

ber como a lavoura cacaueira poderia ser um atrativo para desempregados, pobres, trabalhadores 

rurais com péssimas condições de trabalho e etc – não por fazê-los ricos, mas por iludí-los com o 

mito de riqueza fácil. Por outro lado é possível que a disseminação de tal mito (um El Dorado do 

início do século XX no sul da Bahia) poderia ser uma estratégia das próprias elites cacaueiras, no 

intuito de afrouxar os laços de dependência que estas tinham com os trabalhadores da região (se 

aportando no uso do “exército reserva de mão-de-obra”). É o próprio Guerreiro de Freitas que nos 

informa que os produtores viviam a se queixar (ainda na década de 1920) da carência de mão-de-

obra: “os riscos de não realizar a colheita colocava em pânico os produtores que pediam 'braços 

cearenses, flagelados pelas secas' ou sugeriam que o governo baiano 'deveria colocar na lavoura a 

grande  massa  da  população  que  a  nada  se  dedica  porque  assim  estaria  reprimindo  a 

vagabundagem'”566 (obviamente na região já existia mendigos e desempregados). Essa ação dos pro-

dutores em pedir ao governo que enviasse trabalhadores necessitados de trabalho poderia, muito 

bem, ser uma forma de explorar ainda mais estes, uma vez que não conhecendo a região e carentes 

por emprego, estes migrantes poderiam aceitar as péssimas condições de trabalho oferecidas por 

estes produtores.

O grande problema nesse quesito é que, segundo Guerreiro de Freitas, “passado o trabalho da 

colheita [do cacau], a mão de obra em disponibilidade quedava marginalizada”567, e daí podemos 

supor que os trabalhadores que migraram para região pudessem por vezes ter de viver das ruas das 

564 ARANTES NETO, op. cit., p. 133.
565 FREITAS, Antonio Fernando Guerreiro de; PARAÍSO, Maria Hilda Baqueiro. Caminhos ao encontro do mundo: 
a capitania, os frutos de ouro e a princesa do sul, Ilhéus 1534-1940. Ilhéus: Editus, 2001, p. 100.
566 Ibidem, p. 105.
567 FREITAS, op. cit., p. 105.
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cidades, da caridade e assistência alheia568.

Um exemplo dessa relação entre experiência migratória e mendicância pode ser identificada 

no trabalho já mencionado de Andrade-Breust. No capítulo que a autora dedica aos mendigos, “Ita-

buna e suas loucuras...”, ela conta a história de quatro mendigos (ou loucos?) e uma mendiga (ou 

louca?). Todos vieram de outros recantos, nenhum desses nasceu na cidade. Um conhecido como 

Jeep (Afrânio Batista de Queiroz, ficou conhecido por este cognome por circular pelas ruas e mes-

mo fora da cidade, nas estradas como se ele mesmo fosse um carro) teria nascido em Amargosa. 

Pasta Pura (Efigênio Clarindo, ganhou o apelido por andar sempre com uma pasta vazia) chegou à 

cidade já com 60 anos, de localidade desconhecida. Arranja (Dionísio Umbilino de Melo, ganhou 

esse nome público por usar o termo “arranja” para pedir algo) teria chegado à Itabuna na década de 

1950 vindo de Simão Dias. Sócia teria nascido em Sergipe e chegado à região cacaueira após uma 

seca em seu estado natal. Por fim temos Papai Noel, que teria chegado à região “após lhe ter sido 

negada uma indenização justa pelos anos de serviços prestados à família Ferraz569 – família de gran-

des fazendeiros nas proximidades de Vitória da Conquista”.570

Esta experiência migratória será fundamental para compreender a recusa dos mendigos a se 

recolherem à Casa dos Mendigos. Por sua vez, esta recusa, é fundamental para pensar ou sugerir a 

mais sutil – e aqui mais importante – ação dos mendigos: o ato de se instaurar na fala dos agentes 

hegemônicos, tirando partido destas no mundo público. É o que começaremos a ver a partir de ago-

ra.

Uma insubmissão nas ruas

Retomemos, então, a matéria escrita por Eduardo Medeiros que teria entrevistado mendigos 

nas ruas de Itabuna, à cata de opiniões por parte destes sobre a Casa dos Mendigos. Lembremos que 

o entrevistador estava preocupado com uma matéria escrita por Ottoni veiculada no periódico local 

568 Marcelo Lins afirma em sua dissertação que a década de 1930 foi um período de recuperação econômica, distinto 
do final do século XIX e início do XX. Neste período a população e pobreza aumentava na região, sobretudo no período 
de entressafra. O número de mendigos crescia tanto que em março de 1937 a delegacia de Itabuna instituiu um cartão de 
mendigo, para que apenas dessem esmola àqueles reconhecidos pelas autoridades como necessitados. Ver LINS, Marce-
lo da Silva.  Os vermelhos nas terras do cacau: a presença comunista no sul da Bahia (1935-1936). Universidade 
Federal da Bahia, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, programa de pós-graduação em História. Dissertação de 
mestrado. Orientador: Prof. Dr. Muniz Gonçalves Ferreira. Salvador: 2007, p. 71.
569 Trata-se de uma família cuja origem estaria ligada à figura de Joaquim Ferraz de Araújo, descendente de italianos 
que veio da região de Campinas em São Paulo em fins do XVIII para a região de Vitória da Conquista. Esta família é 
grande proprietária de terras ao longo do Rio Gavião após o município de Condeúba. Os Ferraz fundaram o povoado 
conhecido como Tremedal dos Ferras (hoje cidade de Tremedal), foram grande produtores de gado e tiveram muito de 
seus descendentes como intendentes e prefeitos de cidades daquela região, incluindo a própria Vitória da Conquista. Ver 
TANAJURA, Mozart. História de Conquista: crônica de uma cidade. Vitória da Conquista, BA: 1992, p. 135 e 136; e 
VIANA, Anibal Lopes Viana. Revista histórica de Conquista. Volume 1. Vitória da Conquista, Ba: 1982, p. 89-93.
570 ANDRADE-BREUST, op. cit., p 201-212.
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O Intransigente, segundo a qual os mendigos não estariam animados com a ideia de ter de se reco-

lherem à instituição que estavam construindo para eles: a Casa dos Mendigos. Medeiros achava 

“absurda a atitude desta classe sofredora” em recusar “essa dadiva”, e se pôs a percorrer as avenidas 

J. J. Seabra e 7 de Setembro para interrogar sobre o desânimo acusado pelo dito jornal. O resultado 

deste trabalho investigativo é que faltando confiança em tal instituição, os mendigos disseram “pre-

ferirem continuar pedindo ou mudarem-se daqui caso fossem proibidos de esmolar”.571

Esta atitude chocou o colaborador do jornal, e de certo até muitos leitores. Porém após saber 

da experiência individual de um dos entrevistados teve que parcialmente concordar com tamanha 

recusa. Observe o que escreveu Medeiros sobre a experiência de um mendigo:

Um deles, para ilastrar a razão de sua recusa, citou o que ocorrera na cidade de 
Vitória da Conquista com a 'Casa dos Mendigos' dalí. Afirmou que os dirigentes 
surrupiavam o dinheiro e as novidades destinadas áquela casa e os mendigos passa-
vam fome e ficavam nús.
Com essa experiência pessoal,  disse-me enfaticamente o mendigo 'não irei para 
lá'.572

Havia, assim, até mesmo para Eduardo Medeiros, uma razão plausível para a não mais “absur-

da atitude” dos mendigos: eles recusavam tornar-se objetos de exploração de instituições que com 

simulacro de beneficência, o que faziam era usar da situação de mendicância como um mercado 

para lucrar ao passo que aprisionavam e buscavam controlar sujeitos que viviam da erraticidade do 

mundo das ruas. O historiador francês Jacques Le Goff afirma que as estruturas de albergaria, de 

assistência à mendicância e à doença, não tardam a transformarem-se “em estruturas de aprisiona-

mento”573. Medeiros não concordou com a recusa dos mendigos, o que chamou de descrença. Con-

cordou com a causalidade desta atitude ao afirmar que  “a falta de critério e de excrúpulo dos que 

dirigem as casas de assistência social (com algumas exceções) é um fato indiscutivel”, mas ao fim 

lutou contra a “descrença”:

Entretanto, creio que não acontecerá com a Casa dos Mendigos de Itabuna, o que 
aconteceu com a sua congênere em Vitória da Conquista.
Os mendigos devem confiar no bom êxito de seu abrigo, ainda mais quando sabe-
mos que o mesmo será dirigido pelas Senhoras de Caridade, e a disciplina estará a 
cargo das irmãs de caridade.574

Foi a experiência migratória de um dos entrevistados que deu coerência ao discurso dos men-

digos. Tomada a priori como uma recusa “absurda” (e por Ottoni, autor da nota de O Intransigente, 

por ingratidão), a comprovação, no nível da experiência, que um mendigo pôde oferecer a Medei-

ros, chegou mesmo a amenizar as críticas ao posicionamento dos mendigos, fazendo com que o 
571 APMIJD. Voz de Itabuna, 26.02.1954, p.02.
572 Ibidem.
573 LE GOFF,  Jacques.  Por amor às cidades:  conversações  com Jean Lebrum. São Paulo:  Fundação Editora da 
UNESP, 1998, p. 82.
574 APMIJD. Voz de Itabuna, 26.02.1954, p.02.
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colaborador adotasse a postura de lutar contra a descrença dos mendigos e a favor da moralidade e 

do bom trabalho que seria realizado pelas Senhoras de Caridade. Vale também observar que como 

os ladrões que analisamos no segundo capítulo, também no grupo dos mendigos há um transito 

entre Vitória da Conquista e região sul da Bahia.

O que talvez o repórter não tivesse entendido é que a queixa do mendigo não se referia, tão 

somente, à falta de tratamento adequado destas instituições. Talvez fosse a disciplina, “a cargo das 

irmãs de caridade”, um dos elementos de tal recusa. Eduardo Medeiros ignorava que o viver nas 

ruas, mesmo na miséria material, carrega consigo uma expressão de liberdade. Segundo Arantes 

Neto viver na rua é também um modo de vida onde “cruzar limites é vivenciado como prazer e 

desafio lúdico”575. E é a constatação empírica disto que nos remete à experiência de Papai Noel.

Em 1957, um colaborador da folha Diário de Itabuna, Nicolau Midlej, encontrou Papai Noel 

na rua e parou para uma conversa com este último. Nicolau já tinha estado em prosa com o velhinho 

errante, e prometera que em outro dia continuaria aquela conversa (o colaborador afirma ter escrito 

outra matéria sobre Papai Noel, a qual não consegui localizar). Acontece que a edição desta matéria 

foi mal impressa e talvez mal escrita, havendo erros excessivos nas frases, desacordo entre as pala-

vras e etc – os erros de impressão eram comuns nestes jornais. De modo que permita-me, então, 

extrair da fonte uma breve história para entendermos o encontro.

Nicolau estava passeando pelas ruas de Itabuna em seu jipe (da marca Jeep), de repente viu 

nas “imediações do prédio da Cooperativa” Papai Noel caminhando, em sua ronda matinal. Nicolau 

chamou por Papai Noel, que ao ouví-lo “estacionou dizendo”: “que queres de mim moço”? Nicolau, 

então, encostou “o jipe à beira da calçada” e retomou o diálogo há dias interrompido: “Papae Noél, 

que é que há [com] voce por aqui novamente?”. O bom velhinho então responde: “É verdade[,] esta 

é a vida que eu aprecio, pois não gosto de viver sem 'liberdade'[!]”. (Um pausa nesta história para 

dar ênfase ao “não gosto de viver sem 'liberdade'” que um homem que vivia nas ruas disse para um 

homem em seu imponente jipe.) “Muito bem”, disse Nicolau, “e lá na Casa dos Mendigos voce não 

tinha direito a passeios ao ar livre e apreciar o panorama da cidade, roupas limpas[,] bôa cama, boa 

comida e tudo enfim?” (observemos aqui a “liberdade” dentro da Casa dos Mendigos e a liberdade 

para Nicolau). Papai Noel, então responde: 

Tinha moço, mas acontece que lá é casa pra ficar aleijados e doentes e eu não  
tenho nada disso,  e  outra,  gosto de tomar  vez em quanto minha 'pinga'  e  tirar 
minha soneca, criar minha barbicha, minhas unhas e o melhor de tudo isto que é 
meu pau que serve para me amparar nas longas caminhadas pelas ruas, todo enfei-
tado de pedaços de panos velhos tiraram-me: e isto significa a minha maior felici-
dade. (grifo meu)

(apenas uma informação que pode ajudar: Papai Noel esteve como interno daquela instituição 
575ARANTES NETO, op. cit., p. 125.
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e, mais do que o próprio Nicolau, conhecia o controle e a organização da Casa dos Mendigos.) 

Nicolau curioso pela vida de Papai Noel pergunta-lhe se na Casa dos Mendigos, ele tomava banho 

diariamente. O velhinho responde que “lá, todos tomavam, porem, eu já havia acostumado no meu 

velho regime e dava pra ruim, pois já me havia habituado a tomar banho de 3 em 3 meses e para 

tomar todo dia a gente estranha não é mesmo?”. Saciada a curiosidade, o entrevistador volta a se 

interessar pela vida de Papai Noel na rua: “Voce saiu da Casa dos Mendigos recentemente por sua 

livre vontade ou fugia, conforme dizem por aí?” (observe que as duas possibilidades não são oposi-

tivas). Papai Noel responde seco e duro: “Saí porque quiz e não voltarei mais, pois a vida que gosto 

e hei de acabar meus poucos dias, é esta, adeusinho moço”. E corta a prosa se retirando (talvez 

tenha cortado a conversa porque Nicolau tocou em algo incômodo, o fato de ter fugido). O final 

desta história fica para depois.576

A lição que tomo, por hora, é que há lógica e indícios de que a recusa a ir para a Casa dos 

Mendigos esteve associada à liberdade das ruas. Por outro lado, Papai Noel entendia, como Ottoni 

na primeira entrevista com mendigos, que a Casa dos Mendigos não era para quem mendigava, e 

sim para doentes – o que ele não era. Sendo Papai Noel um caso extraordinário, enquanto notorieda-

de pública, e ordinário, enquanto vivência nas ruas, ele é sempre um risco para pensar uma coletivi-

dade chamada mendigos. Ainda assim, o mendigo anônimo consultado por Eduardo Medeiros afir-

mou que não iria se internar porque teve uma experiência de exploração em outra casa beneficente, 

num outro momento de sua vida, em um outro lugar. Papai Noel também não era nascido em Itabu-

na. O único rastro de sua origem, como vimos, aponta que ele, também, seria da região de Vitória 

da Conquista. As experiências migratórias desses mendigos talvez marcassem um conhecimento das 

continuidades que existiam de um lugar para o outro, como por exemplo, a tentativa por parte dos 

dirigentes de cidades de controlá-los.

Ainda há de se pensar no aprisionamento da Casa dos Mendigos. Esta instituição retirava dos 

mendigos a vivência que tinham – a qual alguns já estavam acostumados – de passear pela cidade, 

de andar pelas ruas e falar com os transeuntes. As Senhoras de Caridade impunham uma troca injus-

ta para os mendigos: abdicarem de suas experiências de rua em troca do pão e do lençol. Até mesmo 

o cajado de Papai Noel elas tomaram. Este cajado (pedaço de pau) era um elemento de afeto para 

este mendigo, por isso que ele o enfeitava (a parte de “panos velho” é por conta do Nicolau). Mais 

do que afeto, tratava-se também de um instrumento salutar para alguém com avançada idade que 

gostava de andar pelar ruas. De alguma forma, é como se tivessem golpeado Papai Noel onde ele 

mais pudesse sentir: no afeto pelos seus poucos pertences. Se fosse verdade que esse não se apegava 

à riqueza, não quer dizer que não nutrisse sentimentos por seus objetos.

576 APMIJD. Diário de Itabuna, 27.11.1957, p. 04.
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Papai Noel não trocou a liberdade da rua pelo “conforto” da Casa dos Mendigos. De alguma 

forma o discurso do conforto estava associado à ideia segundo a qual é necessário habitar ou é 

impertinente ficar nas ruas. É o que afirma Robert Moses Pechman ao salientar que o problema do 

discurso da habitação era no século XIX uma demanda burguesa e não operária. A sobrevivência 

proletária, segundo este, dependia da sua circulação na cidade (e é claro que no caso dos mendigos 

o termo “dependência” deve ser pensado na maior de suas expressões). Essa circulação era necessá-

ria para criar redes urbanas de relações nômades577. Assim, ao salientar a necessidade do habitar, as 

classes dominantes buscaram também intervir no meio público, retirando das ruas os grupos que 

podiam ameaçar o controle da cidade, pois a rua afirmava a solidariedade proletária578. Se estes 

desejos de urbanidade, de asseio, de higiene urbana e imagética prevalecessem, a cidade que existi-

ria, ressalta Pechman, teria seu espaço público transformado em “puro espaço de circulação”, onde 

a rua nada mais seria do que circulação para o consumo e trabalho579. Nesse sentido Papai Noel 

estava disposto a não contribuir com tal projeto higienizador do espaço urbano, até mesmo porque 

este espaço significava liberdade para ele.

Existem indícios de semelhantes recusas em outros rincões e em outros momentos de nossa 

república. Em 1929, o Diário da Bahia (periódico de grande circulação na cidade de Salvador e em 

algumas outras cidades do interior baiano) publicou uma matéria e entrevista com um mendigo de 

Salvador chamado Francisco Gregório Paixão, que teria sessenta e dois anos. Segundo a matéria o 

dito mendigo se recusava a ir ao “Asylo de Mendicidade” porque a situação daquela instituição era 

muito ruim. Segundo o mendigo “aquilo é casa pra cachorro e não pra gente”, sendo que lá até fome 

se passava. Gregório preferia pedir esmolas à ficar na dita instituição, sobretudo porque segundo ele 

“eu sou muito conhecido nesta Bahia toda e tenho os meus devotos antigos que não me deixam pas-

sar fome”. Devotos é como ele chamava as pessoas que o assistiam, dando esmolar regularmente, e 

para ele a “Bahia é uma terra boa e meus devotos são bonsinhos”, daí não precisar se recolher a ins-

tituição qualquer. O caso de Gregório apesar de não ressaltar uma retórica da rua como liberdade, 

mostra que os mendigos possuíam um reconhecimento crítico das instituições que os recolhiam e 

que eles possuíam uma capacidade de sobrevivência que era tomada como legítima, não precisando 

se ausentar das ruas para viver. Este reconhecimento foi capaz de convencer o editor da matéria que 

estabeleceu uma crítica à precariedade do asilo que não tinha condições de assistir os mendigos.580 

577 PECHMAN, Robert Moses. Os excluídos da rua: ordem urbana e cultura popular. In: BRESCIANI, S (org.). Ima-
gens da Cidade. São Paulo: Marco Zero, 1993, p.30.
578 Ibidem, p. 31.
579 Ibidem, p. 33.
580 Biblioteca Pública do Estado da Bahia (BPEB). Setor de periódicos raros. Diário da Bahia, 11.04.1929. Agradeço à 
Jacira Primo por ter cedido este documento, sem dúvida importante para começar uma sondagem das tensões entre 
mendigos e órgãos higienizadores no período republicano na Bahia.
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Pois bem, tanto no caso acima, no caso de Papai Noel, como no do mendigo entrevistado por 

Eduardo Medeiros, os mendigos agiram colocando os seus interlocutores, seus representantes no 

mundo público (o Diário da Bahia, o próprio Medeiros e o Nicolau), para refletir, indagar, questio-

nar o mundo a sua volta – e de algum modo, ajudá-los em seus interesses. O mendigo entrevistado 

por Medeiros fez este perceber que a oposição ao recolhimento à Casa dos Mendigos não era uma 

atitude tão absurda como ele acreditava antes da entrevista. Mais do que isso, a experiência deste 

mendigo fez brotar a primeira crítica às casas de beneficência, por, muitas vezes, explorarem os 

“beneficiados”. De modo que o Medeiro apenas “crê” “que não acontecerá com a Casa dos Mendi-

gos de Itabuna, o que aconteceu com a sua congênere em Vitória da Conquista”. 

Com Papai Noel a situação foi diferente, mas o resultado foi muito próximo. Aquela história 

(matéria) terminou com Papai Noel decidindo pelo fim da conversa (ele decidiu falar e findar a 

“palestra” com Nicolau, ele é o protagonista da trama, ainda que Nicolau seja o diretor). Ao ir des-

cansar, deixou Nicolau prosseguindo seu caminho e dizendo para seus “botões”: “Oh Deus, como 

soubeste tão bem dividir esta humanidade em formas e costumes,  e dar conformação a muitos, 

enquanto outros, têm tudo nesta vida e ao chegar mais tarde diante de VOS não merecem nada”581. 

Nesta matéria intitulada “As pedras se encontram quanto mais as criaturas!...”, um encontro se rea-

lizou: Papai Noel argumentando sobre sua vida aproximou uma distância e fez o homem que pas-

seava com seu jipe refletir nas coisas finas espirituais de que nos falam Walter Benjamin em sua 

quarta  tese  Sobre  o  conceito  de  história.  Coisas  estas  inexistentes  sem  as  “coisas  brutas  e 

materiais”, objeto da luta de classes, contudo que “questionarão sempre cada vitória dos dominado-

res”582. Elas são essencialmente importantes, pois, como afirma Michael Löwy comentando esta 

tese benjaminiana, “o que está em jogo na luta [de classes] é material, mas a motivação dos atores 

sociais é espiritual”583. E nesta luta Papai Noel produziu uma agência reveladoramente importante: 

sensibilizou Nicolau, fazendo-o pensar que o apego às coisas materiais de nada vale perante Deus. 

Noutras palavras, Papai Noel fez Nicolau refletir que pessoas muitas ricas e materialistas, tendo 

tudo de material, não possuem uma moral integra, ética e correta (“não merecem nada” diante de 

Deus). Nicolau agora questionou os ricos. E quem sabe se os leitores de Nicolau também não se 

puseram a refletir? Quem sabe não respeitaram um pouco mais a forma de viver de Papai Noel 

(alguém que merecia algo diante Deus)?

Se essa luta parece essencialmente abstrata, é preciso dizer que ela é grandiosa quando se per-

581 APMIJD. Diário de Itabuna, 27.11.1957, p. 04.
582 BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas. Vol. 1. Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre literatura e história 
da cultura.  São Paulo: Brasiliense, 1987, p. 222-232. 
Disponível na web em http://antivalor.vilabol.uol.com.br/textos/frankfurt/benjamin/benjamin_01.htm. Página 2.
583 LÖWY, Michael. Walter Benjamin: aviso de incêndio: uma leitura das teses “Sobre o conceito de história”. São 
Paulo: Boitempo, 2005, p. 59.
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cebe que havia um consenso estabelecido em meio às classes hegemônicas de que não há nada de 

político na agência de mendigo, de loucos (eram tratados como desajuizados, inconvenientes e infe-

lizes seres). Em novembro de 1957 ocorreu uma caso exemplar deste consenso. Leitores do Diário 

de Itabuna questionavam o não noticiamento de um escândalo à rua 7 de Setembro, às 17:30 horas 

do dia seis do referente mês. Tratava-se do caso de uma mulher que foi agredida por três trabalhado-

res de uma loja. Observe o que diz a matéria: 

Estivemos ali e notamos u'a mulher ensanguentada. Disseram-nos que havia sido 
agredida por tres empregados da casa, tão somente porque reclamara a carestia da  
mercadoria que desejava comprar.
Era um absurdo o que nos dizia e estavamos dispostos a protestas, porem nos intei-
ramos do ocorrido e soubemos então, que a pobre mulher podia ter alguma razão, 
mas infelizmente, provocara a situação, sendo, ao que se diz, doente mental. Quis 
depredar a casa e os empregados tiveram que joga-la fóra, à muque, daí resultando 
ligeiro ferimento na mesma.584 (grifos meus)

Alguém ensangüentado seria vitima de um “ligeiro ferimento”? Ela tinha “alguma razão”, 

mas era “doente mental”? Daí “tiveram que joga-la fóra, à muque”? Sim, uma pessoa considerada 

doente mental não pode lutar, não pode escolher, agir. De alguma forma a oposição loucura-razão, 

conforme nos esclarece Foucault, serviu aqui para a rejeição da palavra da “louca”. Se por um lado 

era através das palavras que se reconhecia a loucura, as palavras do louco (da louca) “não eram nun-

ca recolhidas nem escutadas”585. Ou seja, muito embora a “louca” tivesse “razão” em seu protesto 

(havia muitas casas comerciais acusadas de “roubar” os clientes), o fato de ser “louca” lhe tirava a 

“razão”, a condição de agente, de sujeito. O dispositivo loucura-razão não era o único que deslegiti-

mava a agência subalterna. Como vimos no terceiro capítulo, os feirantes também foram despossuí-

dos de agência até fundarem seu sindicato. Aquele padrão político-discursivo produzia também um 

marginalismo da política subalterna. Essa expropriação do direito de agência se aplica mais forte-

mente aos agentes subalternos que viviam na rua, pois eram considerados, segundo Arantes Neto, 

“coisa fora do lugar”, simbolicamente suja e perigosa, pois sem localização no “mapa social”586.

Contudo os mendigos em Itabuna, ainda que contingencialmente, asseguraram uma luta políti-

ca pelos lugares na cidade. Desta luta emergiu, por alguns instantes, uma contra-visão em meio aos 

periódicos locais. Se antes estes estavam acostumados a negativá-los, caricaturá-los e denunciá-los 

à polícia, Eduardo Medeiros e Nicolau, contraditoriamente, aprendiam, tiravam lições do contato 

com os mendigos. A insubmissão e a diferenciação cultural dos mendigos conseguiram, junto com a 

disposição e a curiosidade dos colaboradores dos jornais, romper uma barreira simbólica que sepa-

rava os mendigos dos produtores de suas representações no mundo público. Aquela representação 

584 APMIJD. Diário de Itabuna, 07.11.1957, p. 04.
585 FOUCAULT, op. cit., p. 11.
586 ARANTES NETO, op. cit., p. 108 e 133 respectivamente.
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estereotipada, mascarada e velada, que os mendigos tinham perante as classes hegemônicas, cedeu 

lugar a um reconhecimento, ainda que parcial, do  outro, com suas histórias e experiências. Essa 

mudança começou a marcar uma emergência dos mendigos como sujeitos da história, como seres 

falantes, que decidiam sobre sua vida, que possuíam opiniões e lutas. 

Se ao fim da matéria de Medeiros, ele tentava convencer os mendigos a irem à Casa dos Men-

digos, é preciso que se diga que desde o começo os mendigos convenceram-no a conhecer suas 

motivações e suas ações. Por um lado Medeiros se mostrou apreensivo, chocado de certo modo, por 

uma atitude não esperada, insubmissa, da parte dos mendigos. Talvez ele, como muitos, entendes-

sem que os mendigos não tinham direito de escolha, não tinham liberdade de ação. E no estarreci-

mento por conta da recusa dos mendigos, Medeiros acabou por mostrá-los como sujeitos políticos 

(que escolhem e lutam), como sujeitos com história e experiência. Onde se via passividade e pieda-

de, agora é possível ver reflexão, astúcia e ensinamento. Ou seja, os mendigos agiam, mesmo que a 

superfície que se projetava sobre eles fosse caricaturada como passividade. Ainda mais, os mendi-

gos falavam, mesmo que a superfície que se projetasse sobre sua fala fosse o texto e a fala de agen-

tes das classes hegemônicas.

Uma cicatriz e uma narrativa muito subalterna – Cara Torta

Talvez uma narrativa de uma história de um mendigo seja um material capaz de persuadir da 

da projeção da fala de um subalterno através da fala de um agente hegemônico. O documento que 

vou apresentar agora é o único testemunho da trajetória de vida de um mendigo, o único em que a 

história do próprio mendigo é narrado em primeira pessoa, apesar de ser um agente hegemônico que 

conta a história. Trata-se de uma crônica escrita por Anatolio Carvalho Lemos, intitulada “Cara Tor-

ta”, publicada no periódico Diário de Itabuna. Salvo esta crônica, não encontrei nenhuma outra fon-

te sobre mendigo – apenas soube casualmente por um morador da cidade que ele existia e que con-

tava sua história de forma semelhante à narrativa que segue. E o pouco que conheço do autor é que 

em 1957 era secretário da Associação Comercial de Itabuna587. Ainda assim, utilizarei esta fonte 

para pensar o problema da representação subalterna e para refletir sobre o caráter emergente e usual 

desta representação pelo próprio subalterno. Passemos à história.

A história começa quando um mendigo que usava uma bengala acompanhou os passos de 

Anatolio e disse “uma esmola senhor, tenho fome”. “Instintivamente como quem quer comprar a 

felicidade sem gastar cruzeiros, [Antolio] disse: Que Deus lhe favoreça”. Entretanto o mendigo com 

a voz mais aflita insistiu “tenho é fome, senhor, fome”, enquanto se aproximava mais e mais do seu 

587 APMIJD.  Diário de Itabuna,  21.11.1957, p. 04.
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possível misericordiador. Enquanto esta voz se repetia, o homem tentava evitar o mendigo, tantava 

se livrar “daquela voz cava e indefinida”, enfiando as mãos nos bolsos, segundo ele sempre vazios, 

à busca de um trocado. E de lá apenas saíram dois cruzeiros, cujo dono não queria entregar inteira-

mente ao pobre mendigo, decidindo-se então rumar em direção ao bar da esquina para que pudesse, 

tomando um cafezinho, trocar aquele dinheiro e poder dividí-lo com o homem que dizia ter fome. 

Ao comprar o café, o mendigo estacionou-se à porta do bar, e uma chuva miúda, “impertinente, 

fizera o pedinte colar-se à parede, enquanto um chapeu de abas largas acobertava-lhe o rosto horrí-

vel, de riso parado, duro, indescritível, saido de uns labios entre-abertos onde uma fileira de dentes 

sujos estava à mostra”. Ao olhar o mendigo encostado esperando a chuva passar, Anatolio percebeu 

que o “olhar vesgo e o queixo retorcido para a direita, eram encaminhados por lustrosa cicatriz”, e 

pensou consigo “um aborto infeliz”. Curioso Anatolio arrisca uma pergunta ao mendigo: “de nas-

censa, amigo?”. Ao qual foi respondido: “não senhor, um acidente”. E com isso o curioso Anatolio 

afim de que chuva passasse pede ao mendigo para que conte sua história. O que se seguiu, segundo 

Anatolio, é que “retorcendo ainda mais o queixo, escancarando mais a boca já tão escancarada, 

olhou-me mais dos olhos e disse-me” (peço permissão para citar a narrativa do mendigo na integra 

para não acabar silenciando este testemunho mais do que ele já foi silenciado):

não tenho historia senhor, quem a tem é meu povo. Entrei na vida pela porta mais 
estreita – um lar nordestino, onde a gome e a verminose são divididas equitativa-
mente com todos os membros desta grande família.  Cresci nesse ambiente com 
todos os membros desta grande família. Cresci nesse ambiente aspero, vendo o sol 
e a lua revesarem-se no ceu e a terra arder sem orvalho. Deste modo atingi os qua-
torze anos sem maiores incidentes. Um dia, fizeram-me portador de um recado para 
alguem que não conhecia na vila proxima. Na rua de casinhas baixas e ruas desali-
nhadas, entrei como um general vitorioso. A fome e o cansaço atormentavam-me o 
corpo. Não tinha niquel e nem trouxe algo para comer.
Era  uma calçada de uma casa  envidraçada sentei-me,  para  refazer-me daquelas 
duas pragas, que tão insistentemente me acompanhavam. Duas crianças despreocu-
padas, brincavam. De uma delas, pendente do alvo pescoço, um crucifixo. Olhei 
em torno, para certificar-me de que ninguem ia assistir o meu crime, e arranquei a 
grande fortuna, que em breve darmi-ia o que comer. Corri como louco, em busca 
da primeira casa comercial para troca-lo por algo que desse meu sustento. Apresen-
tei o furto e com surprsa fui arrastado pela rua em direção da cadeia, enquanto 
enorme cortejo de curiosos gritavam: ladrão de medalha, pau neste catingueiro!...
Nada resolveram as minhas explicações,os meus rogos. Fui empurrado para um 
quarto escuro e lá permaneci até o natal, quando o juiz fazia visitas aos presos. 
Neste dia o delegado mandou buscar-me para apresentar-me ao dr. juiz, como um 
perigoso delinquente.  Este é o 'Medalha',  tem quatorze anos e já faz roubos de 
valor, disse enfaticamente o comissario. Enta informação deu ensejo que, no outro 
dia, transferissem-me para uma escola de menores no Recife. Aí permaneci até os 
meus dezoito anos, quando fui prestar serviço ao exército. No Reformatorio fui um 
bom rapaz. Aprendi a ler, recebi tratamentos medicos e angariei simpatia dos dire-
tores. Fui feliz, dentro da minha grande desgraça... Era homem, estava no exercito 
e já sentia um certo apego pela vida. Um dia pela madrugada, o meu batalhão rece-
beu ordens de embarque.
O Brasil  havia  declarado  guerra  ao  Eixo  e  precisava  defender  a  liberdade  dos 

214



povos. Tomamos um transporte americano do norte que estava ancorado fóra da 
barra. Depois de um mês e dias chegavamos a um porto da Italia, e após vinte dias 
de readaptação eramos conduzidos aos campos de luta.
O frio enrejecia-nos os musculos, e a saudade abatia os animos. A luta estava acêsa, 
e todos os dias camaradas nossos não voltavam dos campos de morte. Fui destaca-
do, mais quatro companheiros, para desbaratar um ninho de metralhadoras postado 
no alto de serra. Sim, conseguimos o intento do oficial americano, mas, de todos, 
somente eu após cinco dias despertava em um leito de hospital com o rosto todo 
enfaixado. Os outros, que Deus os tenha por lá, no seu convivio eterno. Quando me 
deram alta, mandaram-se de volta para o Recife, era um homem monstro. No Reci-
fe,  desembarquei  como um trapo e fui  procurar um hotel de quinta classe para 
tomar um quarto. No outro dia, um companheiro que encontrei no mesmo, roubou-
me dinheiro e os meus troféus de batalha – fardas sujas ainda da poeira das bata-
lhas.
Como vagabundo, ocultando a minha fealdade, resolvi procurar emprego.
Baldados esforços. Pela liberdade dos povos, tinha agora de ocultar o meus rosto e 
passar a vida como celerado. A meninada enchia-me de apunos e eu ia rolando cada 
vez mais para a mendicancia. Sim, eu tinha de pedir para viver, e continuei pedin-
do, fazendo da minha deformidade o chamaris para os magros niqueis que consigo. 

Ao ouvir a triste história, Anatolio perguntou pela família do mendigo, ao que ele responde 

“sim, minha família... tens razão senhor! Minha família... Meus pais moerreram e minha unica irmã 

foi arrastada à prostituição para apodrecer nalgum leito de uma casa de Misericordia do Recife”. Ao 

ouvir toda a tragédia da vida deste homem, Anatolio por fim dá um cruzeiro para o pedinte e per-

gunta: “– Qual o seu nome?”. O mendigo questiona a própria pergunta: “Meu nome? que importa 

saber senhor?...”. Neste momento “garôtos em destilada gritaram” para o mendigo: “Cara Torta! 

Cara Torta!”. “E ele sorrindo, afastou-se dizendo: Cara Torta, eu o meu nome senhor”.588

A história de Cara Torta é o próprio reconhecimento da condição subalterna de ter sua subjeti-

vação determinada externamente. Num sentido próprio, dentro de sua própria narrativa o mendigo 

foi representado exteriormente em três momentos: quando gritaram “ladrão de medalha” e “catin-

gueiro” após ele ter furtado para matar sua fome; quando foi apresentado ao juiz pelo delegado 

como “Medalha”, alguém de quatorze anos que já fazia roubos de valor; e por fim pela crianças que 

gritavam na rua, chamando-o de “Cara Torta”. Sua vida foi marcada por um sentenciamento ocorri-

do ainda em sua juventude. Foi no momento em que colonizaram-o como um ladrão, no momento 

em que foi representado como marginal, sua vida foi sentenciada para um caminho penoso e cheio 

de injustiças. O interessante, entretanto, é observar que o próprio Cara Torta assume e aceita a sua 

própria colonialidade, mais do que isto, ele usa-a para sobreviver em meio ao sentenciamento histó-

rico que ocorreu em sua vida (da prisão ao roubo após a guerra).

Seu nome de batismo não tem valor para ele e não o tem por um motivo simples: em nenhum 

momento de sua narrativa o nome poderia o salvar de qualquer uma das interdições que se abateram 

588 APMIJD. Diário de Itabuna, 23.11.1957, p. 02.
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sobre ele. O nome dele nunca foi sequer equitativo com as alcunhas que ganhou e na situação de 

mendicância em que ele se encontrava é certo que a alcunha ajudaria mais do que o nome de batis-

mo. Aceitar a alcunha “Cara Torta” é, em certo sentido, usar daquilo que lhe é imposto – seja a cica-

triz cravada em seu rosto, seja a alcunha que as crianças gritavam publicamente. Se sua auto-repre-

sentação não conseguia ser dialógica com a representação que lhe imputavam, a alternativa era tirar 

proveito desta imposição.  Esta agência busca evidenciar que a colonialidade que recai sobre os 

sujeitos subalternos sendo um sentenciamento de suas vidas, não estão fechados para movimenta-

ções dentro da própria colonialidade. Por mais subalterno que se possa estar numa campo de domi-

nação e subordinação, há sempre uma margem de manobra dentro destas redes do poder.

Acompanhando a questão representacional temos os elementos que marcam a própria costura 

da história do mendigo. Apesar de contar a trajetória de sua vida, Cara Torta afirma que ele não tem 

história, quem tem é o povo dele. Este povo é representado no lar nordestino em que ele nasceu e 

criou. Este lar talvez fosse a tentativa de representar a miséria e a dificuldade de vida vivido no inte-

rior de Pernambuco, provavelmente. Aqui parece que a noção de nordeste como o lugar do atraso 

foi internalizado pelo próprio nordestino, como afirma Durval Muniz de Albuquerque Júnior589. Mas 

não foi apenas a internalização da depreciação do nordestino e a miséria que marcaram o texto do 

mendigo, a própria delinquência, possível consequência dos dois elementos anteriores, é algo que 

marca a trajetória e a narrativa da história. Para Cara Torta ele roubou por ser pobre, por ter fome. 

Mas parece que a ideia foucaultiana de tornar infame o delinquente contribuiu substancialmente 

para a colonização daquele menino de quatorze anos como o “Medalha”. Segundo Foucault a lógica 

que se opera é basicamente a de mostrar que quem rouba assim o faz por um problema de psiquis-

mo e não por ser pobre590. De modo que era o caráter daquele menino que esteve em questão para 

torná-lo um delinquente, um marginal. O intrigante na história é que foi a prisão que tornou possível 

sua ida ao reformatório, o único lugar em que ele nos diz que foi feliz. Após isto sua vida é marcada 

por decisões tomada à sua revelia, ou seja pela entrada do Brasil na Segunda Guera Mundial. A sua 

experiência como combatente marcou sua memória de forma indelével, dando-lhe um repertório 

simbólico para narrar sua própria história, como é o caso quando ele afirmou que entrou como 

“general vitorioso” na vila que ele tinha que entregar um recado. Mesmo acontecendo antes da 

guerra, esta experiência foi narrada com elementos do seu repertório enquanto militar.

Por fim talvez seja ainda necessário dizer que a narrativa da trajetória de vida de Cara Torta 

nos dá uma dimensão de como existia um interesse nas camadas hegemônicas pelo reconhecimento 

da vida (ou da tragédia) daqueles mendigos que viviam nas ruas da cidade. Contar a história deste 

589 ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz. A invenção do nordeste e outras artes. Recife: FJN, Ed. Massangana; 
São Paulo: Cortez, 2006, p. 23.
590 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2001, p. 135.
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mendigo não era apenas apresentá-lo ao mundo, mas narrar a própria imagem da coletividade cha-

mada mendigos. Narrar um caso individual era a representação da dor e miséria que envolviam as 

trajetórias dos mendigos como categoria social, e Cara Torta era um excelente exemplo. Em outros 

termos, quero afirmar que a matéria assinada por Anatolio tinha como objetivo produzir um imagem 

colonial da categoria mendigos, ou seja, produzir um saber sobre os dramas destes, elemento talvez 

importante nas lutas contra a mendicância na cidade. Da mesma forma que Cara Torta afirma que 

quem tem história é o povo dele, não dando valor à sua experiência individual (apesar do paradoxal 

ato de narrá-la), talvez para Anatolio a experiência deste mendigo também não tenha tanta impor-

tância, mas sirva como uma amostragem da experiência do povo mendigo.

Alteridade na cidade – quem é Papai Noel?

Escrever a história dos mendigos depende de um exercício de localizar suas vozes e agências 

em meio ao discurso de agentes das classes hegemônicas. Essa dependência, contudo, está limitada 

ao reconhecimento das falas interpeladas aos mendigos no mundo público. Não porque tais falas 

objetivassem respostas dos mendigos. Não porque no seio de suas perguntas elas manteriam uma 

profunda coerência sobre a sobrevivência nas ruas. Mas porque elas são vozes emissárias das clas-

ses hegemônicas que tomam os mendigos como objeto, representando-os, buscando conhecê-los. É 

preciso ter em mente, como ressalta Jorge Carvalho, que “o subalterno carece necessariamente de 

um representante por sua própria condição de silenciado”591. Assim as fontes que remetem à vida de 

Papai Noel, mas também a própria entrevista com mendigos de Eduardo Medeiros, nos levanta uma 

importante questão: os produtores destes textos necessitaram fazer transparecer a fala do subalterno 

como condição de legitimar sua posição sobre eles – um procedimento próximo dos historiadores 

que precisam fazer transparecer as fontes para legitimar um parecer sobre o processo histórico que 

as envolve. De modo que Papai Noel – mas também a classe dos mendigos – se insere no texto 

daqueles que lhe representaram. Considerar esta verdade é estabelecer, a partir de Bhabha, que “um 

texto ou sistema de significados culturais não pode ser auto-suficiente”, pois, “o ato de enunciação 

cultural – o lugar do enunciado – é atravessado pela différance da escrita”592. Ou seja, acredito que 

os escritores destas matérias sobre os mendigos não controlavam totalmente seus textos, seus signi-

ficados. Acredito numa sugestão de Hannah Arendt, citada por Bhabha, de que “o autor da ação 

social pode ser o inaugurador de seu significado singular, mas, como agente, ele ou ela não podem 

591 CARVALHO, José Jorge de.  O olhar etnográfico e a voz subalterna. Horizontes Antropológicos. Porto Alegre, 
ano 7, n. 15, julho de 2001, p. 120. Disponível  em http://www.scielo.br/pdf/ha/v7n15/v7n15a05.pdf.
592 BHABHA, op.cit., p. 65.
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controlar seu resultado”593.

A tentativa de buscar as vozes dos mendigos emergiu do seu reconhecimento pela cultura 

hegemônica. Para uma história da diferenciação cultural, foi preciso pensar em que momento pode-

ria captar a enunciação dessas diferenças. Isso significa um encontro possível, onde um e outro tro-

cam olhares e estranhamentos. A ideia aqui é poder tomar a experiência dos mendigos à luz da dife-

renciação com a cultura hegemônica, onde esta última em sua autoridade cultural fala de um lugar 

próprio, olhando e enfrentando o lugar do outro. E é justamente neste momento que os mendigos 

são reconhecidos como agentes, é neste momento que eles ganham um lugar na fala, na agência e 

na cultura hegemônica. Esta ideia advém da noção de ambivalência paradoxal do discurso colonial 

de Bhabha, onde a autoridade cultural só é se apresenta como tal no reconhecimento do outro, do 

seu diferente, do seu depreciado. Observe o que afirma Bhabha a este respeito:

O conceito  de  diferença cultural  concentra-se  no  problema da ambivalência  da 
autoridade cultural: a tentativa de dominar em nome de uma supremacia cultural 
que é ela mesma produzida apenas no momento de diferenciação. E é a própria 
autoridade da cultura como conhecimento da verdade referencial que está em ques-
tão no conceito e no momento da enunciação.594

Se no momento da enunciação da dominação (da supremacia) cultural, a classe hegemônica 

acaba por se diferenciar das classes subalternas, nos resta por em jogo esse exercício da dominação 

analisando e observando quais os cortes que diferenciam os mendigos dos seus representantes no 

mundo público. Neste caso a experiência de Papai Noel será essencial. Primeiro porque salvo Papai 

Noel e Cara Torta, não encontrei matérias dedicadas a mendigos específicos, com nomes próprios e 

com experiência individualizada (o que tinha experiência individualizada, o migrante de Conquista, 

não tinha nome próprio, talvez fosse o próprio Papai Noel). Segundo porque Papai Noel não apenas 

se diferencia das classes hegemônicas pela sua condição social, pela sua pobreza material. Papai 

Noel tem hábitos, costumes, crenças, e com isso, táticas diferentes, inesperadas, assustadoras. E por 

último porque nas fontes sobre Papai Noel é possível dimensionar a visão dele sobre seus outros, 

sobre seus representantes no mundo público, sobre os outros usuários da cidade.595

Antes de retomarmos as falas sobre Papai Noel, é interessante respirarmos um pouco olhando 

uma imagem sua. Na imagem a seguir é possível perceber que o cajado (o porrete) não se tratava de 

um pedaço de madeira qualquer. Suas formas retorcidas são indícios de uma peça trabalhada e que 

ele afirmava ter afeto (mas que as Senhoras de Caridade roubaram dele). A mesma mão que segura 

o cajado, também segura um chapéu. As roupas em trapos talvez fossem o maior representante sim-

593 Ibidem, p. 34.
594 Ibidem, p. 64.
595 Estou aqui inserindo a questão antropológica de “como olha o primitivo” e não apenas como ele é olhado pelo etnó-
logo. Trata-se de questionar o próprio olhar do sujeito de conhecimento a partir do sujeito por ele conhecido. Ver CAR-
VALHO, op. cit., p. 110.
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bólico de sua condição de mendigo. Seu olhar profundo foi uma inquisição para seus interlocutores, 

uma tortura para Antonio Carlos (como veremos agora mesmo).

Fotografia  publicada  em 
ANDRADE-BREUST,  op. 
cit., p. 205

Voltemos, então, à crônica de Antônio Carlos sobre Papai Noel (a que abriu este capítulo). 

Esta crônica torna-se peculiar não apenas por seu conteúdo reflexivo sobre a existência de um men-

digo específico, mas porque se colocada em meio a uma série de fontes analisadas, esta é a matéria 

que se detém numa sondagem profunda e subjetiva sobre o caráter de um mendigo, dando-lhe uma 

representação individual, apresentando-lhe como uma referência para uma essência da depreciação 

humana, para uma crítica ao próprio ser humano.

Vou apresentar esta crônica completa para depois analisá-la à luz de outras fontes e de algu-

mas leituras teóricas. Este texto foi impresso na segunda página do Voz de Itabuna, com um relativo 

destaque em uma página onde costumava-se publicar textos poéticos, crônicas e etc. O título é “O 

mendigo”, e é assim que Antonio Carlos se refere a este:

O mendigo de que falo é um velho triste, doente e singular. Dir-se-ia um tipo pito-
resco desta cidade. A ironia popular deu-lhe a alcunha de 'Papai Noel'. Em verdade, 
seu verdadeiro nome ninguem sabe, e sua história todos desconhecem. Atravessa a 
vida levando às costas um saco cheio de bugigangas, e na alma um desespêro frio e 
mudo. 
Sua dor ninguem consola. Ninguem enxuga sua lágrima.
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Jamais vi 'Papai Noel' suplicar a bondade alheia. Senta-se nos passeios, e a nin-
quem estende a mão na súplica de um niquel. Todavida há um gesto nele bastante 
característico: é a maneira como encara os transeuntes numa expressão indiferente 
e estranha. Mas, em que pensará o infeliz velhinho nas vezes em que seu lábios se 
estreabem num pequeno esgar de ironia, e seus olhos se embaciam à sombra do 
desprezo e da tristeza? Será que em seu coração arde ainda a febre do 'desejo'? E 
sua alma quem asseguraria que não busca nos subterrâneos da memória um sorriso 
feliz, escondido no passado?
Grande e estranho é a natureza humana. 'Papai Noel' é uma vítima. Bem valeria 
dissecar sua infelicidade, para desvendar o pecado da alma humana. Ele por certo 
há de ter uma história, mas nada conta. E ninguem sabe, em que rochedo busca êle 
a flor de um afeto, para estacar seu coração sangrando, para almiscarar sua carne 
apodrecida.
Talvez contente escrevesse, se 'Papai Noel' não passasse de imagem e ficição. Mas, 
êle é real. Eu vejo sua figura infeliz arrastar-se  pelas ruas, apoiado num tosco bas-
tão. Eu sinto, quando passo por perto de sí, o odor desagradável de suas carnes 
púdridas. Eu sei que alguma marquise, a qualquer hora da noite, o encontrarei dor-
mindo, exposto ao vento, à chuva e aos cachorros vira latas, que supondo ser aque-
le velhinho um monturo de lixo, nele vão afocinhar.
Sim, o coitado mendigo não fantasia literatura: É o real de um problema sem solu-
ção.
Nunca ouví sua voz. Não creio que seja cândida como um bálsamo, nem pura como 
a inocência. Mas, uma coisa afirmo, seu silêncio grita alto a mensagem de despre-
zo, da angústia, da miséria. O brilho de seus olhos já fundos e quase abadados, traz 
à memória o reflexo dos círios de Finados – 'Papai Noel' é funebre..
Há na vida tradicional um outro Papai Noel, festejado no Natal e adorado pelas 
crianças. Porem, aquele mendigo é temido pelo seu aspecto, desprezado pela sua 
miséria, acossado pela sociedade. Em suma, é um pária, cujo pão tem gosto de san-
gue, de lágrima, de dor.596

É entre Papai Noel e a essência da miséria humana que se desliza o olhar do cronista. Apesar 

da poética, Antonio Carlos se mostra um observador atento e profundo de Papai Noel. Diferente de 

Nicolau Midlej, que se interessava pela ações públicas e pessoais do velho mendigo, Antonio Carlos 

o toma como observatório para sondar algo muito mais profundo: “o pecado da alma humana”. É a 

estranheza sutil, as coisas  finas e espirituais, que convidam este cronista a sondar a condição da 

suposta miséria de um mendigo da cidade.

A primeira tarefa do cronista foi apresentar seu objeto. Ao sinalizar a singularidade de Papai 

Noel, Antônio Carlos mostrava qual sentimento este mendigo deveria causar: a piedade, pois se tra-

ta de “um velho triste, doente”. A peculiaridade de Papai Noel emerge, inicialmente de um exotismo 

como um “tipo pitoresco desta cidade”. O termo pitoresco nos leva ao que é “graciosamente origi-

nal” ou “imaginoso, cintilante, vivo”597. No entanto, se Papai Noel é estranho – original –, diferente 

aos olhos da cultura hegemônica, ele é ao mesmo tempo não-vivo no texto. Ele é “podrido” e “fúne-

bre”. Talvez ele seja apenas um desconhecido, um ponto de interrogação em meio a Itabuna. Nin-

guém sabia seu nome, sua história. Neste sentido, o desconhecimento gera um desejo pelo reconhe-

596 APMIJD. Voz de Itabuna, 25.03.1955, p.02.
597 HOLANDA, op. cit.
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cimento desse objeto longínquo, dando-lhe nome e história (controlando-o). 

Além de seu nome entre aspas, Papai Noel ganha um corpo que “atravessa a vida levando às 

costas um saco cheio de bugigangas” e uma alma com um “desespêro frio e mudo”. Dois importan-

tes símbolos para a identidade pública de Papai Noel aparecem: o seu saco cheio de seus pertences e 

o seu silêncio (interpretado por um desespero d´alma). Ao lado destes símbolos aparece sua solidão, 

ou melhor, a falta de amparo para sua vida: um representante simbólico de seu isolamento social e 

cultural. O significado da solidão ou do isolamento, entretanto, pode estar imbricado em uma disso-

ciação entre o indivíduo (Papai Noel) e a sociedade (Itabuna) – comum nos termos ideológicos do 

padrão político-discursivo de “Ottoni”598. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que Antonio Carlos 

criticava a falta de amparo com que a sociedade (a cidade) tratava aquele indivíduo (um mendigo), 

ele ressaltava que havia uma distância significativa entre a primeira e este último. Assim sendo, 

Papai Noel seria um componente exterior à cidade, e equivocadamente posicionado dentro dela. 

Como se sua existência não implicasse na coletividade (o que é falso só pelo fato dele, Antonio Car-

los, ter escrito e publicado um texto sobre Papai Noel). Contudo, como afirma o sociólogo Norbert 

Elias  discutindo  esta  polêmica  entre  sociedade  e  indivíduo,  “nenhum  dos  dois  existe  sem  o 

outro”599. Mais do que isso, Elias afirma que cada indivíduo faz parte de um lugar na sociedade e 

está ligado a outros indivíduos por laços invisíveis (e não menos importantes ou resistentes), de tra-

balho ou afeto, por exemplo. De modo, que cada indivíduo “é representante de uma função que só é 

formada e mantida em relação a outras funções” exercidas por outros indivíduos, existindo assim 

uma interdependência entre as funções de cada indivíduo600. E para Elias “é a essa rede de funções 

que as pessoas desempenham umas em relação a outras, a ela e nada mais, que chamamos 'socieda-

de'”601. Assim invés da solidão e do aparente isolamento de Papai Noel significar para Antonio Car-

los uma opositividade entre o mendigo e a sociedade, estes traços seriam os elos de ligações entre 

este e a cidade. Afinal de contas, foram esses dois elementos que levaram Antonio Carlos a escrever 

e refletir sobre a existência de um mendigo em específico, indagando-o e buscando tirar uma lição 

reflexiva sobre a miséria humana.

Esse isolamento, entretanto, não tem tantas bases assim. Papai Noel, segundo Andrade-Breust, 

foi assistido por alguns anos por Bionor Rebouças (rico proprietário), além de ganhar pertences e 

598 Em 17 de junho de 1954 o Voz de Itabuna publicou um artigo de Napoleão Lopes Filho intitulado “Socialização do 
Progresso”, onde, segundo o autor, “de fato o conflito da sociedade moderna é precisamente êsse: a luta, o antagonismo 
entre o indivíduo e a sociedade”. Para Lopes Filho o homens individualmente  teriam a liberdade de escolha, e poderiam 
escolher mal. Por isso a necessidade do Estado e das leis, para permitir uma racionalização das escolhas. Voz de Itabu-
na, 17.06.1954, p. 03,
599 ELIAS, Nobert.  A sociedade dos indivíduos. Organizado por Michael Schöter. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 
1994, p. 18.
600 Ibidem, p. 22.
601 Ibidem, p. 23.
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roupas de outras pessoas da sociedade602. Além do mais, foram encontradas três crônicas sobre essa 

personagem e, segundo, a memorialista citada, há ainda uma matéria de um periódico de Ilhéus 

sobre esse mendigo, o que é suficiente para supor que se existia algum isolamento, este foi quebra-

do pelos próprios escritores.

Por outro lado, ressaltar um isolamento (em imagem de solidão) de Papai Noel poderia signi-

ficar tomá-lo como objeto da lástima alheia, torná-lo mais sofredor do que ele poderia ter sido, pas-

sando a imagem que ninguém consola Papai Noel, que ninguém “enxuga sua lágrima”. Mas caídas 

de que choro? De que lástima? O sentimento de piedade para com Papai Noel denotava que ele era 

uma vítima impotente para com o mundo à sua volta (que é “acossado pela sociedade”). Mas se 

assim fosse, por que tantas palavras para esse mendigo? Se ele é triste, pobre, doente, com nome e 

história ignorados, o que faz dele objeto de tanto valor?603 Até aí essas são características comuns 

entre os mendigos.

Provavelmente Papai Noel não era um mendigo na acepção etimológica da palavra, ao menos 

para Antonio Carlos. O cronista afirma a este respeito: “jamais vi 'Papai Noel' suplicar a bondade 

alheia. Senta-se nos passeios, e a ninquem estende a mão na súplica de um niquel”. O termo mendi-

go vem do latim mendicare que está sempre ligado à noção de pedir. Sem dúvida o fato de não pedir 

era, por si só, estranho e complexo para alguém que vivia das ruas. Para que não pareça que se trata 

apenas de uma ignorância de Antônio Carlos (apenas do fato dele não ter reparado que o mendigo 

pedia) transformada em afirmação sobre o cotidiano de Papai Noel, retomemos à memorialista que 

dedicou um capítulo de seu livro aos mendigos. Andrade-Breust nada menciona sobre essa peculia-

ridade: não pedir esmola. Também não afirma que ele pedia. Mas há algo que ela ressalta que forta-

lece a imagem que Antônio Carlos passa. Segundo a memorialista, Papai Noel “quase não se comu-

nicava – nem com os misericordiosos transeuntes, dos quais recebia algumas moedas”604. Se pensar-

mos que pedir esmola envolve de alguma forma uma comunicação, então ele realmente não pedia. 

Contudo ele estava acostumado a sentar-se à porta do Cine Itabuna, um lugar propício para conse-

guir alguns trocados – e ele certamente reconhecia isto. O importante, entretanto, é ressaltar que o 

que Antônio Carlos estava afirmando é mais do que se ele, Papai Noel, pedia ou não. Trata-se do 

fato dele pouco interagir com os transeuntes, de não estender-lhes nem a mão para pedir esmola.

Talvez Papai Noel já tivesse dominado a rotina de vida nas ruas. Talvez reconhecesse que sua 

simples presença era suficiente para as esmolas, não carecendo mais de pedi-las. Esse reconheci-

mento seria a compreensão de seu território e de seu domínio no espaço urbano. Uma segurança da 

602 ANDRADE-BREUST, op. cit., p 206.
603 Ou como um potentado das Ilhas Marianas, em um texto ficcional jesuíta, teria dito incitando os indígenas a se 
rebelarem contra os espanhóis: “se somos tão pobres assim,o que vêm eles buscar entre nós?”. Ver GINZBURG, Rela-
ções de força,op. cit., p. 82 e 83.
604 ANDRADE-BREUST, p. 207.
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relação que seu eu tinha com as sociabilidades da rua. Por outro lado, a longa experiência de vida de 

Papai Noel, podia reconhecer o perigo (o problema) que é ser um mendigo que incomode o cotidia-

no dos transeuntes, para além da conivência ordinária. Assim, quando o cronista afirma não ter visto 

o mendigo mendigar, ele está surpreso, extasiado com o fato do indivíduo não cumprir com a repre-

sentação imposta a ele. É preciso lembrar que essa matéria é divulgada exatamente um ano e seis 

dias posteriores à inauguração da Casa dos Mendigos, quando todas as queixas aos mendigos apon-

tavam para o fato deles incomodarem (“infestarem”) a cidade pedindo, deixando de trabalhar. É 

possível, então, que Papai Noel tivesse compreendido a situação em que estava envolto. Uma insti-

tuição contribuindo com a limpeza humana das ruas, precisando apenas que os mendigos incomo-

dassem para justificar seu recolhimento (que poderia ser feito com a ajuda de policiamento). E se 

era o ato de pedir que justificava (como as matérias sobre a inauguração da Casa dos Mendigos 

pareciam afirmar) a inconveniência do mendigo, Papai Noel estava disposto a não contribuir para o 

seu recolhimento – afinal, como vimos, ele gostava de viver com sua liberdade.

Essa leitura tenta transformar o que Antonio Carlos tornou regular e fixo (o gesto de não pedir 

de Papai Noel) em um objeto de natureza contingencial. A tentativa de fixidez corresponde à tentati-

va do cronista de construir um estereótipo com a vida desse mendigo, porém é preciso dar a tal fixi-

dez a dinâmica do gesto que existia na situação. Percebendo, conforme Bernard Lepetit,  que os 

“atores sociais inscrevem-se num sistema de posições e de relações estabelecidas e definidas na 

situação” – não há mais identidades fixas, apenas usos, conforme ressalta o próprio autor605.

Retomando o texto, pode-se perceber que se o gesto de não pedir é ressaltado pelo cronista, o 

mais representativo para o autor, no entanto, “é a maneira como [Papai Noel] encara os transeuntes 

numa expressão indiferente e estranha”. Primeiramente é preciso salientar que, sendo subalterno, 

não tendo uma “referência importante” na cidade, Papai Noel parece não ter o direito de olhar com 

indiferença e estranheza para os seus  outros. Isso porque o objeto deste olhar de estranheza não 

deveria ser outro senão o subalterno. Era ele quem deveria ser olhado com estranheza e indiferença, 

pois é ele o outro num mundo imaginado para um próprio. E nesse sentido é correto afirmar que, 

em grande medida, era assim que esses agentes hegemônicos olhavam para Papai Noel.  O Nicolau 

Midlej (autor da entrevista com o mesmo mendigo) chega mesmo a perguntar se Papai Noel tomava 

banho da Casa dos Mendigos, o que já denota a visão de estranhamento (de distância) que os sepa-

rava. E nessa crônica, Antonio Carlos passa o tempo todo indagando a mente do velhinho, e colo-

cando-o em uma posição capaz de revelar o “pecado da alma humana”. Se é preciso indagar esse 

mendigo é porque ele não é essencializado como algo normal, “natural”, é porque ele é estranho, 

605 LEPETIT, Bernard. Por uma nova história urbana. Organização Heliana Angotti Salgueiro. São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo: 2001, p. 239. 
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diferente. E ao mesmo tempo em que é estranho, ele é revelado exteriormente: não por sua fala (ele 

não se comunica), não pela sua história (todos desconhecem), mas pela voz e história do agente 

hegemônico que o estranha. Nesse sentido é possível reconhecer nessa relação o que afirma Bhabha 

(a partir de Franz Fannon): “o sujeito colonial é sempre 'sobredeterminado de fora'”606.

Esta relação no universo dos mendigos é comum. Todos os mendigos citados a partir do livro 

de Andrade-Breust são sobredeterminados de fora: Arranja, Sócia,  Jeep, Pasta Pura. Quer dizer, 

todos eram apelidados por estereótipos que buscavam fixar imagens destes para o mundo público607. 

Muito embora o recurso do estereótipo esteja ligado à forma de dominação colonial que tenta fixar a 

representação, negando o jogo da diferença e da mudança, ele é também um elemento utilizado pelo 

subalterno608 (salvo Pasta Pura, todos os outros aceitavam suas denominações públicas). Este era 

também o caso de Cara Torta.. 

E é por isso que o olhar de Papai Noel se tornou um “gesto característico” – um problema – 

para Antonio Carlos. Porque o sujeito sempre sobredeterminado de fora devolve o olhar de estra-

nheza para aqueles que o sobredeterminaram. A impressão que o mundo da cultura hegemônica é 

“natural” (não estranho) é apenas um efeito do ato dominação desse mundo. Papai Noel era de outro 

mundo, de outro universo, e sabia reconhecer isto ao se diferenciar de seus outros, olhando-os com 

estranheza. Seu mundo e o universo de sua sobrevivência dependiam da distância do que é cultuado 

no outro hemisfério: os bens materiais. Em todos os textos sobre Papai Noel, há um destaque para 

esse elemento (neste de Antonio Carlos, o mendigo sequer se esforça para conseguir seu sustento: as 

esmolas dadas por outrem). Esse velho errante das ruas de Itabuna, na década de 1950, sobrevivia 

da simplicidade e das suas poucas necessidades (mesmo os banhos e a higiene eram poucas), depre-

ciado por agentes hegemônicos e ligado à noção de pobreza. Os olhos hegemônicos talvez não esti-

vessem acostumados a enxergar alguém que os olhasse com estranheza. E é por isso que esses olhos 

hegemônicos se arregalaram em um susto, é pela ambivalência desse olhar de Papai Noel: ambiva-

lência porque um subalterno devolve o olhar de estranheza (que o hegemônico não está acostuma-

do) e porque nada se sabe sobre esse olhar. Como diz o próprio cronista: “mas, em que pensará o 

infeliz velhinho nas vezes em que seu lábios se estreabem num pequeno esgar de ironia, e seus 

olhos se embaciam à sombra do desprezo e da tristeza?”. Nada se sabe, não é possível conhecer um 

homem sem história, sem discurso.

A ignorância, assim, era o lugar da indagação, e Antonio Carlos buscava um “desejo” em meio 

606 BHABHA, op. cit., p. 74.
607 Neste último ano de pesquisa tive uma relação mais cotidiana com um mendigo que vive nos arredores de minha 
casa atual. Seu nome público é Mala Velha. Ninguém, nem ele mesmo, se preocupa com seu nome. E isto não significa 
que não se preocupam com ele. Todos os dias, indistintamente, sempre alguém o dá uma roupa ou comida. Ele conhece 
todas as pessoas da rua e todos o conhece por Mala Velha.
608 BHABHA, op. cit., p. 105-117.
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ao coração de Papai Noel. O desejo poderia representar a existência de vida, de vontade e de potên-

cia em um ser “fúnebre”. O desejo, ao mesmo tempo, é equivalente simbólico da motivação que 

manteria o mendigo vivo apesar de sua condição de mendigo. Ao mesmo tempo que o cronista bus-

cava uma explicação para a energia catalisadora dos questionamentos que Papai Noel o fazia, ele 

percebe que o mendigo não nasceu mendigo,  ou seja,  não foi  sempre infeliz.  O velhinho teria, 

então, em algum lugar do passado uma lembrança feliz, sinal de dias melhores para aquele homem 

que estava fadado a viver nas ruas. A lembrança significaria um conforto à dureza do presente 

imposto a Papai Noel, entretanto não seria tão tranquilo como pensava o cronista. Para Bhabha 

“relembrar nunca é um ato tranqüilo de introspecção ou retrospecção. É um doloroso re-lembrar, 

uma reagregação do passado desmembrado para compreender o trauma do presente”609. Em outros 

termos, o relembrar e o reviver é sempre um risco ao próprio subalterno, pois ele se desloca de um 

presente de aceitação para um lugar de rememoração de traumas, de sentenciamentos históricos. 

“Com o rever ou reviver aquilo que aconteceu corre-se o risco de quebrar a paz relativa conseguida 

através da aceitação da narrativa dominante – com emendas pessoais, mas raramente enunciadas em 

público”, afirma o historiador congolês Jacques Depelchin. Por fim ele ressalta que “nesse sentido, 

ocorre um apagamento de sua própria história, pelos que deveriam ser os principais interessados em 

sua divulgação”610. Mas que trauma, que sentenciamento? Ninguém sabe. Quem descobrisse, quem 

dissecasse aquele mendigo, desvendaria a “alma humana”...

Certamente Antonio Carlos não desvendou tamanho enigma. Em certo sentido ele descobriu 

um problema maior do que sua capacidade de resolução, de investigação, ao menos. Papai Noel 

tinha seus segredos. E ele os guardava na medida em que mostrava sua preocupação em guardá-los. 

Isso embriagou o cronista – e certamente tantos outros.

No entanto, a maior frustração do cronista não era sua ignorância quanto ao mendigo ou sua 

impotência em compreendê-lo. A frustração advinha do fato de Papai Noel ser real (“Talvez conten-

te escrevesse, se ´Papai Noel´ não passasse de imagem e ficição. Mas, êle é real”). Havia naquele 

mendigo elementos suficientes para que ele fosse um componente de obra ficcional – como uma 

história que não começa no começo, cuja origem é desconhecida e o fim é um trama incerto –, mas 

não o era. Havia um imenso desejo por parte dos agentes favoráveis à uma higienização social da 

cidade, que tal mendigo nunca existisse, mas ele existia. Em uma cidade onde os agentes hegemôni-

cos fantasiavam uma civilidade aos padrões europeus611, ter um exemplo da degradação humana e 

da miséria social (era como muitos poderiam tomar Papai Noel) perambulando pelas ruas era certa-

609 BHABHA, op. cit., p. 101.
610 DEPELCHIN, Jacques. Silenciados, silenciadores e silêncios da história da África. Salvador: Manuscrito, 2009, 
p. 08.
611 Conforme observamos da mimese europeia que o padrão político-discursivo de elite em Itabuna possuía. Ver pri-
meiro capítulo.
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mente um problema. O pior é que, em certa medida, Papai Noel já era considerado por muitos – e 

mesmo fora das fronteiras municipais – um símbolo identitário de Itabuna. Isso é o que afirmava 

um exemplar do periódico Diário da Tarde (da cidade vizinha, Ilhéus), citado por Andrade-Breust, 

sobre o recolhimento em 1964 daquele mendigo: “pensamos que a polícia fez bem, muito embora 

levemos em conta o fato de Papai Noel já pertencer à paisagem humana da vizinha cidade”612.

Como podia uma cidade que se auto-representava como progressista e civilizada ser também 

reconhecida pela existência de um mendigo? O fato é que Papai Noel colocava a cru a problemática 

do progresso nos termos benjaminianos, mostrando que este não está dissociado da miséria, que o 

primeiro só existe na expansão da última. Este mendigo vivia exatamente no lugar da ostentação do 

poder da economia cacaueira e, em meio a tantos objetos de orgulho para as classes hegemônicas, 

Papai Noel representava uma “vítima” que atraia muitos olhares. Ele “não fantasia literatura: É o 

real de um problema sem solução”, um problema que não pode ser maquiado, que não é fácil escon-

der ou esquecer – ele provoca uma sede pelo seu reconhecimento.

Essa sede de reconhecimento, é a sede que Antonio Carlos tem da voz de Papai Noel. De 

algum modo o desejo por ouvir a voz do mendigo é o desejo em obter mais materiais para análise. A 

voz não significa aqui qualquer preocupação em dar o direito de fala para o mendigo, pois é o silên-

cio de Papai Noel quem fala, “grita alto a mensagem de desprezo, da angústia, da miséria”. O cro-

nista deu, assim, importantes motivações para a sociedade se preocupar com aquele mendigo: o des-

prezo de uma sociedade por um pária (homem excluído); angústia deste pária em uma vida de soli-

dão em meio à multidão;  e a miséria que não pode ser fantasiada em literatura, miséria que é real.

Por mais que acreditasse que não daria para fantasiar o mendigo em literatura, o cronista em 

todo o texto citou o dito mendigo sempre entre aspas, como em uma vontade de torná-lo um “senti-

do figurado”, algo apenas alegórico, não real. Como se tentasse transformar o mendigo apenas em 

uma representação, em um ato que enuncia a falha de uma presença613. No lugar desta presença 

incômoda seria colocado o “verdadeiro” Papai Noel, sem aspas, o bom velhinho do natal.  Pois 

enquanto este último é adorado pelas crianças, aquele mendigo é temido. Enquanto o natalino é 

ansiosamente esperado em todo fim de ano, o mendigo é “acossado pela sociedade”. Esta mesma 

característica é encontrada em uma outra matéria,  em período natalino,  sobre o mendigo Papai 

Noel, onde o “bom velhinho” aparece sem e o mendigo com aspas614. Tanto nesta matéria como na 

de Antonio Carlos há uma tentativa de inversão entre realidade e ficção, onde o real (o mendigo de 

Itabuna) seria apresentado com aspas e como uma imagem inconveniente, onde o fictício (o natali-

no) apareceria sem aspas, como uma desejada presença. Nos termos de Bhabha, é possível afirmar 

612 ANDRADE-BREUST, op. cit., p. 206.
613 BHABHA, op. cit., p. 90.
614 APMIJD. Voz de Itabuna, 23.12.1950, p. 01 e 03.
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que Papai Noel era uma “ausência ansiosa”615, só que diferente da ausência aludida pelo teórico 

indiano, neste caso a vontade de ausência não silenciava o mendigo, pelo contrário o torna reconhe-

cido, lhe dava uma voz.

Por fim, Antonio Carlos denuncia a sociedade por perseguir esse indivíduo (mais um relato 

sobre Papai Noel que termina com uma crítica à sociedade). Esse seria mais um excluído da socie-

dade, mais um desprezado e vitimado em um ordem social que na eleição de uns, persegue tantos 

outros

Este texto “O Mendigo” revelou não apenas o olhar depreciador do agente hegemônico, mas 

também a devolução desse olhar pelo agente subalterno e o efeito dessa devolução no olhar hege-

mônico. Complicou? Digamos que a imagem de Papai Noel como imagem negativa, disposta no 

início do texto, represente o olhar de Antonio Carlos. Esse olhar deixa esse lugar de pura deprecia-

ção de uma figura humana para o olhar crítico à sociedade. E no intervalo entre uma forma de olhar 

e outra há o olhar de Papai Noel que assusta o cronista, provocando um choque anímico que o faz 

despertar para além da imagem inicial de “velho triste, doente e singular”. Essa imagem depreciado-

ra serve, no momento posterior ao olhar de estranheza do mendigo, como comprovação da perversi-

dade de uma sociedade excludente. Papai Noel subvertia o olhar preconceituoso, o direcionando 

para a causa da depreciação: as relações sociais de exploração. Como no ato de mendigar, aqui tam-

bém há um uso subalterno da autoridade cultural (estrutura de dominação cultural) dos grupos hege-

mônicos. Enquanto no ato de mendigar o subalterno teatraliza a humildade para enunciar publica-

mente a superioridade cultural de quem dá esmola, aqui o subalterno usa o olhar do agente hegemô-

nico para se instaurar como protagonista e o dirigir para uma crítica pública às formas de explora-

ção na sociedade.

O que estou afirmando é que o texto “O Mendigo” não é apenas uma agência de Antonio Car-

los, Papai Noel é também o agente, e por isso co-autor, na medida que dá todos os subsídios para a 

feitura do texto. Se esse texto dependia essencialmente da escrita do cronista, dependia na mesma 

essencialidade da existência cultural de Papai Noel. 

Uma importante relação – muito desprezada nas análises de história das cidades – foi recupe-

rada nesta interseção entre a existência de Papai Noel e os olhares de agentes hegemônicos: a dife-

renciação cultural. O desejo – e a falta de coragem – de Antonio Carlos em conhecer Papai Noel 

não deixa de ser um desejo pelo outro. Ele olha para o mendigo, o aprecia com distância, tem algum 

medo, algum constrangimento, mas seus olhos se fixam, se arregalam. Se ele precisava organizar 

uma imagem daquele mendigo, é porque queria ressaltar o corte dentro das relações culturais, ou 

seja, propor um quadro de diferenças entre ele e Papai Noel. Observemos o que afirma Bhabha 

615 BHABHA, op. cit., p. 80.
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sobre o olhar do colonizador ao colonizado:

Aquela perturbação do seu olhar voyeurista encena a complexidade e as contradi-
ções de seu desejo, de fixar a diferença cultural em um objeto abrangível, visível. O 
desejo pelo Outro é duplicado pelo desejo na linguagem, que  fende a diferença 
entre Eu e Outro, tornando parciais ambas as posições, pois nenhuma é auto-sufici-
ente. (...) a própria questão da identificação só emerge no intervalo entre recusa e a 
designação. Ela é encenada na luta agônica entre a demanda epistemológica, visual, 
por um conhecimento do Outro e a sua representação no ato da articulação e da 
enunciação.616

O olhar do cronista e a representação sobre o mendigo são as matérias-primas para a identida-

de pública do primeiro e do segundo. Enquanto isso, o desejo pelo outro impede que tal processo de 

identificação homogeneíze o outro (o mendigo), impede que o tome como lugar do  desaparecimen-

to da diferença617. A busca incessante pelo reconhecimento de Papai Noel enuncia, assim, um corte 

entre identidades. Papai Noel passa, então, a ser não apenas um mendigo, mas um referencial para a 

diferenciação cultural na cidade. É ao mesmo tempo um referente da distância cultural das classes 

hegemônicas para as classes subalternas e um objeto de fixação e desejo das primeiras pelas ulti-

mas.

Papai Noel é um rastro dos processos de construção de alteridades na cidade. É o lugar de 

encontro entre olhares hegemônicos e subalternos. De alguma forma sua existência demarcou a 

potencialidade que estas relações no campo da diferenciação cultural tem no âmbito da organização 

dos lugares na cidade. Pois se cada lugar, cada território, carrega consigo uma organização simbóli-

ca, uma representação imagética, no mundo público, Papai Noel mostra como os lugares dos mendi-

gos e dos símbolos de poder estando no mesmo espaço (no centro da cidade) apresentavam formas 

de enunciação e apropriação do mundo público totalmente diferentes. Pois é no mesmo espaço, 

porém em lugares distintos, que estavam Papai Noel e Antonio Carlos.

Se os lugares da diferença são negligenciados em análises do tecido urbano, estejamos certos 

que aqui eles foram essenciais para pensar o processo histórico da resistência dos mendigos ao reco-

lhimento à Casa dos Mendigos. Depois da família, da desconfiança dos dirigentes da casa pia, do 

direito à liberdade das ruas (recusa da disciplina das irmãs de caridade), agrega-se agora à retórica 

da recusa à instituição, a diferença cultural existente do universo dos mendigos à cultura hegemôni-

ca do conforto, higiene e racionalização. Os lugares da diferença, então, marcam o poder de Papai 

Noel na emancipação do direito à liberdade em Itabuna.

616 BHABHA, op. cit., p. 84 e 85.
617 Ibidem, p. 87.
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Liberdade tolhida e liberdade de crítica

A tensão entre os olhares (e as práticas) das classes hegemônicas e a existência dos mendigos 

revela o problema complexo da alteridade na cidade: a imposição de um próprio à muitos outros. O 

feio, o impuro, o mau, o anti-higiênico, anti-moderno foi encarnado nos corpos dos mendigos, mas 

não apenas nesses corpos. Eles eram representados como inimigos do progresso, ainda que essen-

ciais vítimas deste progresso. Os mendigos foram (e ainda são) tomados como o reflexo negativo 

(de miséria) de algo positivo (a cidade, o desenvolvimento urbano, o progresso). Esse reflexo, viaja 

pelos muitos espelhos sociais de uma cidade, e por vezes cega momentaneamente (ou no mínimo 

embaralha a visão) dos agentes hegemônicos, fazendo-os refletir e enunciar a desigualdade social na 

cidade. A distancia cultural (e social) que separariam estes agentes dos mendigos é fundida com um 

desejo pelo reconhecimento deste outro, e onde iniciaria uma separação, começa a haver um encon-

tro.

Não sejamos ingênuos. Este encontro não é nada mais do que a produção de uma preocupação 

pública com a agência mendicância. Enquanto em outro momento da história de Itabuna a remode-

lação urbana foi o principal elemento da construção da ordem citadina – em uma tentativa de reor-

ganizar os territórios a partir das disposições espaciais –, parece que na década de 1950 as classes 

hegemônicas estavam tendo que aprender que os usos sociais dos espaços urbanos impõe, muitas 

vezes, uma outra ordem à morfologia. Lepetit entende que a postura em dar mais atenção à morfolo-

gia urbana do que aos usos decorre do fato destes últimos deixarem registros menos sensíveis (e 

não,  por  isso,  menos importantes).  Essa elisão  dos  usos  em decorrência  de  uma autoridade  da 

morfologia acaba, então, criando a ilusão de que esta última se impõe, na construção da ordem 

urbana e do tecido social da cidade, à primeira. Entretanto é justamente o contrário que pensa Lepe-

tit, pois considera que “as mudanças sociais de uso determinam as modalidades de resistência e a 

duração de vida do construído, muito mais do que o inverso”618.

A preocupação pública com a agência mendicância se instaurou no momento em que as clas-

ses hegemônicas perceberam que os usos que os mendigos faziam da cidade construíam uma cisão 

no projeto de modernização e controle de Itabuna. Não se tratava apenas de estética urbana, de 

beneficência aos mais pobres ou de zelo pela cidade “progressista”. As classes hegemônicas esta-

vam preocupadas em reajustar a representação que o centro de Itabuna deveria ter para todos (lem-

bremos que os feirantes também eram problemas para o centro urbano). Este lugar deveria conti-

nuar sendo a afirmação dos grandes valores de poder que aquela localidade sustentava: o poderio 

econômico cacaueiro, as feições modernas e o rápido desenvolvimento urbano. Em síntese: civilida-

618 LEPETIT, op. cit., p. 140.
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de, modernidade e progresso.

No entanto, os mendigos já não eram mais aceitos com tanta conivência, uma vez que eles 

misturavam aos três atributos representantes de Itabuna, símbolos opositores: barbárie, anti-moder-

no e miséria. Sim, pois por um lado a cidade tão civilizada convivia com modos de vida “degenera-

dos”, e por outro lado, o grande poder da economia cacaueira (o seu progresso latente) não conse-

guia cuidar do próprio povo que vivia naquela região. Mais do que isso, os mendigos já representa-

vam a resistência às reformar urbanas que Itabuna já havia passado, mostrando que tais empreendi-

mentos não conseguiram reduzir a cidade ao controle e a higiene, nem mesmo colonizar os usos dos 

citadinos. Ainda assim, a reforma urbana comemorativa ao cinquentenário da cidade ansiou a mes-

ma colonização dos citadinos e expulsão dos mendigos – também sem sucesso.

Há uma frase de Charles-Pierre Boudelaire que pode resumir a causa desse problema: “a for-

ma de uma cidade muda mais depressa, lamentavelmente, que o coração de um mortal”619. Ou seja, 

as formas mudam, e, muito embora os usos perpassem por um reconhecimento destas, os agentes 

mudam com menos velocidade do que as formas. Nos termos de Lepetit: “renovem as casas, ali-

nhem as ruas, transformem as praças: 'As pedras e os materiais não lhes oporão resistência. Mas os 

grupos resistirão, e neles vocês enfrentarão a resistência, senão das pedras, ao menos de suas dispo-

sições antigas”620.

Por um lado é esta resistência, esse outro uso, essa politização das práticas cotidianas na cida-

de “com mil maneiras de caça não autorizada”, nos termos de Certeau621, que colocavam os mendi-

gos como objetos do olhar de preocupação das classes hegemônicas. Esses usos não autorizados 

despertavam a vigilância, o medo, e o desejo por parte de agentes do poder público e de instituições 

ligadas a agentes da cultura hegemônica na cidade. A esses sentimentos se fundem a vontade de 

controle através do recolhimento à Casa dos Mendigos, instituição que ao retirar esses mendigos 

das ruas, possibilita também conhecê-los melhor622. Por outro lado, ao serem olhados, os mendigos 

utilizaram desse olhar, manifestando suas opiniões e lutas (como foi o caso das matérias sobre a 

recusa dos mendigos à se recolherem à tal casa pia, a matéria do Nicolau sobre Papai Noel e a crô-

nica sobre Cara Torta) e inserindo neste olhar hegemônico profundas reflexões que a vida nas ruas 

possibilitam (como foi o caso da crítica de Eduardo Medeiros às casas de beneficência que explora-

riam os beneficiados, a crítica do Nicolau à falta de simplicidade dos ricos, e a crítica do Antonio 

Carlos à sociedade excludente). Essa inserção sutil que mendigos fizeram nos olhares e nas falas 

dos agentes hegemônicos foi, ao mesmo tempo, um golpe no discurso depreciador sobre os mendi-

619 Citada em LE GOFF, op. cit., p. 143 e em LEPETIT, op. cit., p. 148.
620 LEPETIT, op. cit., p. 148.
621 CERTEAU, op. cit., p. 38.
622 Foi em casas de recolhimento que a memorialista Andrade-Breust levantou algumas informações para seu livro.
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gos e uma porta para o reconhecimento da subjetivação dos mesmos. Só foi a partir da recusa destes 

à se submeterem ao recolhimento à Casa dos Mendigos que foi possível tomá-los como agentes 

com expectativas próprias (Papai Noel e seu desejo de viver com liberdade), experiência pessoal (o 

mendigo que se recusava a ir à casa pia por ter sido explorado em Vitória da Conquista e Cara Torta, 

pracinha combatente de guerra que acaba tendo a mendicância como forma de vida) e luta política 

(viver em liberdade, viver nas ruas, não serem controlados). Os mendigos emergiram entre uma ins-

tância interna (psíquica e afetiva) a partir das dimensões subjetivas e espirituais de suas demandas, e 

uma instância externa (política institucional) a partir da política de higienização das ruas com o pro-

jeto das Senhoras de Caridade.  

Foi a partir da contingência (no momento da construção da Casa dos Mendigos) e da ambiva-

lência (lutar pela auto-subjetivação própria e pela liberdade) da luta dos mendigos que se tornou 

possível desnaturalizar um grande problema: a passividade e falta de ação política desses sujeitos. 

Foi possível perceber que a passividade podia ser uma teatralização, uma astúcia para que o “inimi-

go” não reconhecesse os movimentos destes subalternos. Em meio a um discurso hegemônico de 

repugnância ou de extremada piedade, foi possível perceber que existe uma agência subterrânea ao 

mundo hegemônico, mas que o molda e que se impõe, por vezes, a ele. Um representante simbólico 

desse problema é o fato de Papai Noel ter cortado a conversa com Nicolau quando bem quis. Ou 

mesmo a decisão dos mendigos em se retirar da cidade caso seja obrigado a se recolher a instituição 

beneficente. Diferente de outros grupos subalternos que podem se organizar institucionalmente, os 

mendigos vivem, em certa medida, da dispersão de suas práticas (salvo quando se trata de uma 

família vivendo na rua). Isso não significa que eles não se conhecem e que não exista solidariedade 

entre eles. Isso significa apenas que o conjunto “mendigos” não se organiza para enunciar suas 

ações e opiniões no mundo público – o que já dificulta a ação dos historiador ao investigá-los. 

Dessa forma é possível entender a chacota que um dos proprietários do Diário de Itabuna faz 

à classe dos mendigos. Ottoni afirma haver uma grande notícia a dar em 21 de outubro de 1957. 

Segundo ele, na Argentina estava se organizando o primeiro sindicato dos mendigos. Observemos o 

que nos diz ele em um dos trechos de seu texto:

Não abemos porque demorou tanto. Mas, era inevitável, era inadiável. Não era jus-
to que, uma grande classe, poderosa como a dos mendigos, que está ditando em 
todas as sociedades suas normas, que tem personalidade social, não adquirisse per-
sonalidade jurídica também.
Quantas classes, ralés, já teem seu sindicato? Sindicato do crime até já temos. Há 
classes humildes como a dos cozinheiros, dos carvoeiros, dos aguadeiros, das amas 
sêcas e das amas de leite, todas com sua organização, podendo comparecer de igual 
para igual perante seus patrões.
Mas, os mendigos, essa instituição mundialmente famosa, que pulula desde a esta-
çãozinha de ferrovia Ilhéus-Conquista às grandes centrais rodoviárias e ferroviárias 
de Nova Iorque ou de Berlim, estava, até então desprevenida, jogada ao léo de sua 
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boa sorte,  confiada apenas no chapéu estendido,  sem cuidar de suas reivindica-
ções.623

A ironia de Ottoni constata uma coisa certa: parece não haver uma organização sistêmica dos 

mendigos. Entretanto isso não significa que não exista uma formalidade na prática da mendicância, 

e um representante desta formalidade é a confiança “no chapéu estendido”, um traço comum das 

cenas dos mendigos trabalhando. Esta formalidade da prática é o que Otonni chamou de “normas”, 

possuidoras de “personalidade social”. E não é a organização que dá poder aos mendigos, e sim é 

essa formalidade das práticas que os faz assaltarem o cotidiano das cidades, ou ditar “em todas as 

sociedades suas normas”. Tal poder os fazem reconhecidos para além das peculiaridades de Itabuna 

– para além de Papai Noel, do fator migração intra-regional, do problema rejeição à Casa dos Men-

digos. De modo que sua “personalidade social” era reconhecida “desde a estaçãozinha de ferrovia 

Ilhéus-Conquista às grandes centrais ferroviárias de Nova Iorque ou de Berlim”.

Seria possível, então, falar nos mendigos enquanto classe operária? Segundo Thompson, clas-

se não é uma coisa, e sim uma relação624. E no caso dos mendigos a relação classe aconteceu? A 

ideia de Thompson é que “a classe acontece quando alguns homens, como resultado de experiências 

comuns (herdadas ou partilhadas), sentem e articulam a identidade de seus interesses entre si, e con-

tra outros homens cujos interesses diferem (e geralmente se opõem) dos seus”625. O sindicato aludi-

do por Ottoni não seria a condição dessa classe. Entretanto os mendigos tinham experiências em 

comum (viviam na e da rua) e articularam seus interesses (a recusa a ir para a Casa dos Mendigos e 

a luta pela liberdade) contra outros homens (classes hegemônicas) que tinham interesses opositivos 

aos seus (queriam higienizar socialmente a cidade). Segundo Antonio Luiggi Negro

Trabalhadores de rua ou ocasionais, a própria população de rua, os sem-tetos ou a 
prostituição encontram seu lugar no movimento operário somente após muita luta.
Tudo isso é fundamental para assegurar que as classes subalternas não sejam desti-
tuídas de sofisticação no seu ato de fazer cultura, história e produzir o novo (quan-
do isso é reconhecido).626

Esta luta, sobretudo no que se refere a não destituição da sofisticação da cultura, história e 

produção subalterna, é ainda um campo a ser partilhado por este capítulo da história dos mendigos 

em Itabuna e por outras produções que não os tome como a priori (são mendigos, logo mendigam) e 

como agentes incapazes de se libertar. Pois conforme afirma Negro e Flávio Gomes, “a emancipa-

623  APMIJD. Diário de Itabuna, 21.10.1957, p. 04.
624 THOMPSON, Edward P.. A formação da classe operária inglesa. Volume I – A árvore da liberdade. Rio de Janei-
ro: Paz e Terra, 1987, p. 10 e 11.
625 Ibidem, p. 10.
626 NEGRO, Antonio Luigi. Um certo número de idéias para uma história social ampla, geral, e irrestrita. In: MALER-
BA,  Jurandir;  ROJAS,  Carlos  Aguirre  (org).  Historiografia  contemporânea  em perspectiva  critica.  Bauru,  SP: 
EDUSC, 2007, p. 84.
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ção dos operários é obra da própria classe operária”627.

Mas não se trata aqui de retomar a categoria classe operária como retentora dos mendigos. 

Não. Melhor seria dizer que se trata de mostrar que possuíam e possuem a mesma condição para 

serem tomados como classe, entretanto o próprio colonialismo depreciativo impede que sejam nive-

lados ao passo do trabalhador. 

Em grande medida foram as práticas compartilhadas pelos mendigos que lhes deram possibili-

dade de vencer em alguns instantes. Porque, parecido com outros grupos, os mendigos tinham táti-

cas de viver entre a visibilidade (quando está pedindo) e a invisibilidade (para que não se torne um 

inconveniente para a cidade). Essa necessidade de não ser visto em alguns momentos cria um trânsi-

to de olhares que os procuram, e isso significa que eles conseguiram tirar partido das forças que lhes 

eram impostas e vencer, momentaneamente, os hegemônicos – mas a consequência é que quando a 

tática da invisibilidade dá certo, nós historiadores não conseguimos muitos materiais para pesquisar 

os mendigos para além da mendicância. Tais pequenas vitórias moldam as possibilidades de viver 

na e da rua, de ser livre.

Essa vivência, contudo, foi negada por uma memória regional que afirmava que antes da crise 

do cacau, na década de 1980, não havia pobreza. Essa memória precisa ser questionada. Andrade-

Breust, a exemplo, afirma que “na década de 1940 (...) não era comum se ver pedintes”, o que o fato 

da Casa dos Mendigos ser projetada e inicialmente construída naquela década já questiona. Outra 

produção que peca neste quesito é o trabalho da geografa Lurdes Bertol Rocha. Esta afirma que 

com a crise do cacau muitos empobreceram (o que não é falso) e surgiu a pobreza que não existia 

antes (o que é insensato)628. Essa ideia de que o poder econômico do cacau não produzia miséria é 

totalmente falsa,e a década de 1950 foi uma década também de miséria social para a cidade de Ita-

buna. No ano de 1950 a arrecadação do município era superior a sete milhões de cruzeiros629, e nem 

por isso haviam investimentos que sanassem as mazelas sociais da cidade. Por outro lado a cacaui-

cultura não atendia, como afirmei no segundo capítulo, tamanho contingente de desempregados. 

Uma matéria do Diário de Itabuna é essencial nesse diagnóstico, afirmando que

Continua a cidade recebendo bandos de emigrantes, não emigrantes tangidos pelas 
secas, que, felizmente, neste ano não ocorreu no Nordeste, mas emigrantes de per-
to, os já conhecidos matutos que estão pegando a moda também de mudarem de 
lugar, de não se fixarem. E veem encher nossas ruas, com a família, os trastes, 
mendigando a sobrevivência até que tomem outro rumo.
Não há onde se agasalhar. Ficam ao relento, sujos, famintos, causando pena. Crian-
ças em completo maltrato, muitas até morrendo, como já tem acontecido, na via 

627 NEGRO, Antonio Luiggi, & GOMES, Flávio. Além de senzalas e fábricas: uma história social do trabalho. In: 
Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 18, n. 1,  p. 03.
628 ROCHA, Lurdes Bertol. O centro da cidade de Itabuna: trajetória, signos e significados. Ilhéus: Editus, 2003, p. 
56.
629 APMIJD.  Voz de Itabuna, 04.03.1950, p. 01.
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pública. Um quadro doloroso que não sabemos como solucionar.

E por fim o editor faz um apelo àqueles que dominam a produção do cacau:

Apelamos para os proprietários de terras,  os fazendeiros, que façam um esforço 
para fixar o homem à terra, dando trabalho a esses braços assalariados e alguma 
vantagem em colheitas, ou um pedaço de terra para plantio de mantimentos, con-
tanto que se di-minua essa deserção dos campos, tão prejudicial aos nossos interes-
ses econômicos e tão maléfico para os nossos próprios patrícios, assim largados 
pelas  ruas,  como animais,  vivendo da caridade de uns,  sentindo o desprezo de 
outros.630

É possível perceber não apenas que a cacauicultura não empregava a todos, mas também que a 

pobreza era “um quadro doloroso que não sabemos solucionar”, nas palavras do próprio editor. A 

miséria não era apenas algo causado pelo regime excludente da dominação econômica dos cacaui-

cultores, era um problema de difícil resolução para os agentes modernizadores (por mais que pudes-

sem haver boa vontade em alguns, existia um regime de colonialidade, de exploração, maior do que 

as vontades individuais que não se hegemonizavam). Assim fica claro que não apenas existia misé-

ria antes da grande crise de 1980, quando da crise do cacau pela vassoura-de-bruxa (outras crises 

ocorreram anterior a 1980, todas sem o forte impacto desta última), mas a miséria já era uma preo-

cupação política da cidade, uma pauta de discussões. 

Um reflexo desta preocupação foi a criação de outra instituição de assistência aos mendigos. 

Tratava-se de um albergue que estava sendo construído pela Legião da Boa Vontade de Itabuna no 

fim de 1957. Este projeto era ao mesmo tempo uma reação à recusa dos mendigos em se recolherem 

à Casa dos Mendigos e, também, uma crítica à esta instituição. Primeiro porque passados mais de 

três anos da inauguração da Casa dos Mendigos, a construção do novo albergue representava que 

ainda o sonho de limpeza social das ruas não tinha sido alcançado. Os mendigos permaneciam nas 

ruas itabunenses, continuavam a usar os lugares da cidade de modos não autorizados e, assim, con-

frontar uma ordem de cidade racionalizada. Por último, esta instituição não visava recolher os men-

digos, e sim dar um lugar para eles pousarem, albergarem – ou como dizia o próprio Diário de Ita-

buna, tratava-se de um “Albergue Noturno”.  Isso poderia significar uma leitura do insucesso da 

antiga instituição que, visando impedir os mendigos de transitarem pela cidade (só tinham direito de 

ver a cidade à distância e de passeios ao ar livre), não obteve adesão dos mesmos. De modo que 

uma possível saída fosse instruí-los quando do repouso noturno para que buscassem emprego ou 

aprendessem algum ofício.

O albergue dos legionários reconhecia, diferente da Casa dos Mendigos, a condição temporá-

ria de muitos mendigos. O objetivo desta instituição, nas palavras do editor do Diário de Itabuna, 

630 APMIJD.  Diário de Itabuna, 26.10.1957, p. 01.
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era “abrigar aos que por esta cidade transitoriamente passam e fiquem jogados pelos passeios, dias e 

noites, com mulher e criança, na maior desgraça e curtindo as piores necessidades”631. Esta afirma-

ção reforça a minha tese de que mendicância e migração estavam intimamente ligadas neste perío-

do. Além disso, é preciso ressaltar a distinção ao discurso ligado à Casa dos Mendigos em 1954. 

Diferente daquele momento, onde a palavra da vez era “recolher”, aqui trata-se de pensar em “abri-

gar”, de evitar que os mendigos passassem as “piores necessidades”.

Este albergue noturno estava localizado ao lado do Hospital Regional e, no dia 15 de novem-

bro de 1957, foi realizada uma festividade no local da construção da instituição, onde foram espera-

do Tio Juca, que teria uma trajetória de trabalho social em Salvador. Foi também esperado o legio-

nário soteropolitano Divaldo Franco (trabalhador espírita, médium e autor de muitos livros espíri-

tas, também presidente do Centro Espírita Mansão do Caminho em Salvador) que foi apresentado 

nos seguintes termos: “uma das expressões mais fortes do evangelho espiritualista, em nossos dias, 

cujas conferncias teem abalado todo o país, pela força de sua convicção, pelo seu talento e inteli-

gencia”632.  Divaldo  Franco faria  uma conferência  na cidade,  também no intuito  de  fortalecer  o 

movimento para a construção do albergue – a própria vinda de um defensor das liberdades indivi-

duais pode indicar a diferenciação da proposta deste albergue.

De todo modo, o fato é que houve muito menos estardalhaço quando da construção desse 

albergue. Nada de grandiosas campanhas pela inauguração, nem elogiosos discursos que enalteces-

sem a necessidade de recolhimento dos mendigos. O que se percebe é que este projeto não estava 

em consonância com o desejo de limpar a paisagem urbana, essencialmente porque o problema da 

mendicância eram as agências dos mendigos durante o dia e o albergue preocupava-se, tão somente, 

com o pouso dos mendigos durante a noite (quando não há uma publicidade da mendicância).

Os mendigos continuaram nas ruas itabunenses apesar do funcionamento da Casa dos Mendi-

gos e da construção do Albergue Noturno dos Legionários. Como vimos muitos se recusaram a se 

recolherem à instituição das Senhoras de Caridade. Outros, é certo (pelo próprio funcionamento da 

casa), optaram por viverem na instituição. Alguns, como foi o caso de Papai Noel, chegaram a estar 

como internos, mas fugiram ou simplesmente saíram. Os mendigos continuaram fazendo parte das 

queixas dos periódicos locais e alvos de críticas como elementos interditores do discurso de cidade 

moderna e racionalizada.

631 APMIJD.  Diário de Itabuna, 13.11.1957, p. 01.
632 Ibidem.

235



 Fotografia publicada em APMIJD. Diário de Itabuna, 07.11.1957, p. 04.

A Casa dos Mendigos manteve-se como principal instituição de assistência aos mendigos da 

cidade e sobrevivia da doação do comércio local e eventos que promovia pela cidade. Por vezes 

faziam festas intimas nas casas das próprias associadas, evento que era chamado de Chá Social e 

buscava angariar donativos para suas obras633. No ano de 1957 foi esta instituição que junto com a 

Frente Itabunense de Ação Renovadora que construíram os festejos de Natal na cidade na praça 

camacã, chegando mesmo a convidar bancas de jogos “considerados não de azar” para animar a fes-

ta na praça634. Ao que parece este tipo de atividades era uma prática comum das Associações das 

Senhoras de Caridade nas outras cidades. Em Feira de Santana em 1956 esta mesma associação 

fazia bazares nas dependências da prefeitura para conseguir recursos para a construção da Capela do 

Asilo Nossa Senhora de Lourdes635. Lá, de forma semelhante à Itabuna, houve grande solenidade 

com representantes dos poderes públicos e das instituições eclesiásticas, todas ressaltando a impor-

tância da ação beneficente daquelas mulheres636. Enquanto organizavam estas festas com o intuito 

de angariar donativos para a Casa dos Mendigos, as Senhoras de Caridade fizeram a eleição para 

sua diretoria, e passado três anos da inauguração da instituição de assistência aos pedintes, a asso-

ciação continha mais de 63 associadas na cidade de Itabuna637.

No início da década de 1960 esta instituição entrou em crise. Em novembro de 1962 outras 

633 APMIJD.  Diário de Itabuna, 28.11.1957, p. 01.
634 APMIJD.  Diário de Itabuna, 05.11.1957, p. 01 e 18.11.1957, p. 04.
635 BPEB. Seção de periódicos raros. Folha do Norte, 17.11.1956, p. 01.
636 BPEB. Seção de periódicos raros.  Folha do Norte, 24.11.1956, p. 01.
637 APMIJD.  Diário de Itabuna, 21.11.1957, p. 01.
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instituições de elite buscavam assistir às Senhoras de Caridade que não mais conseguiam manter a 

Casa dos Mendigos. Até mesmo o jogo do bicho contribuía com 50 mil cruzeiros mensais, mas as 

despesas mensais era o dobro desta contribuição e muitos meses não conseguiam angariar tantos 

donativos. A contribuição federal era de 180 mil por ano e a municipal era de 12 mil por mês, mas 

sempre atrasava. O resultado é que só em pão, a instituição estava devendo 126 mil cruzeiros à 

Padaria Modelo. Por tudo isso, escrevia o Diário de Itabuna “será vergonhoso vê-los [os mendigos] 

soltos pelas ruas, desamparados, aumentando a miseria já existente”638. As próprias Senhoras de 

Caridade avisavam em nota que se a situação não mudasse talvez tivessem que fechar a Casa dos 

Mendigos639. Ainda naquele mês de 1962, por conta da dívida das Senhoras de Caridade, o vereador 

José Calazans propôs a criação de um taxa municipal de 2% em cima da arrecadação para o amparo 

àquela casa.  O vereador Raimundo Lima discordou, afirmando que aquilo era obrigação de um 

departamento já existente na prefeitura. E até na câmara “o tempo esquentou” por conta da crise.640 

No início do ano seguinte as Senhoras de Caridade agradeceram o empenho para que a casa 

pia não deixasse de funcionar. Diziam que graças às contribuições a Casa dos Mendigos continuaria 

ativa.641 E em 1964 a proposta do vereador Calazans foi aprovada, com a criação de uma quota de 

2% das arrecadações municipais que seriam destinadas a associações de assistência social. Entre 

elas estava a Casa dos Mendigos, a quem por lei era destinada 55% da arrecadação desta taxa.642

Quanto a Papai Noel, este continuou andando pela cidade, sentando nos lugares que mais lhe 

aprazia. Nos termos de Andrade-Breust, “todos os dias, incansavelmente, esvaziava o saco encardi-

do para, de novo, enchê-lo cuidadosamente com os tais pertences, como se estivesse certificando-se 

de não ter perdido nada. No mais, não dava importância a nenhum valor material e nem à aparência 

física”643. 

Há ainda um elemento final a se discutir a cerca de Papai Noel. Ele, como disse anteriormente, 

foi o único mendigo que teve uma série documental de crônicas sondando sua vida. Por que ele 

atraia os olhares do agentes hegemônicos mais do que os outros mendigos? Tentarei responder esta 

questão em duas frentes: a primeira observando a ambivalência da existência deste mendigo; e a 

segunda pensando como ele usava desta para garantir seu projeto de vida. 

Quando Antonio Carlos afirma “jamais vi 'Papai Noel' suplicar a bondade alheia. Senta-se nos 

passeios, e a ninquem estende a mão na súplica de um niquel”, estava o cronista ressaltando que 

além de não pedir, o dito mendigo não bradava, reclamava ou queixava de sua condição. É como se 

638 APMIJD. Diário de Itabuna, 10.11.1962, p. 01.
639 APMIJD. Diário de Itabuna, 13.11.1962, p. 01.
640 APMIJD. Diário de Itabuna, 14.11.1962, p. 01
641 APMIJD. Diário de Itabuna, 02.03.1963, p. 04.
642 APMIJD. Jornal Oficial do Município de Itabuna (JOMI). 16.09.1964, p. 01.
643 ANDRADE-BREUST, op. cit., p. 206.
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ele nada fizesse para mudar sua condição de mendigo. Este traço de Papai Noel é algo que se 

encontra dentro da série de textos sobre ele antes e depois de Antonio Carlos. Em dezembro de 

1950, em edição de comemoração natalina, o  Voz de Itabuna publica uma matéria de H. Souza644 

chamada “'Papai Noel'”. A introdução da crônica diz: 

Quem reside na cidade, ou quem a visita, periódicamente, terá descoberto, sob as 
marquises da rua J. J. Seabra, um tipo humano bem expressivo a quem o povo ape-
lidou de 'Papai Noel'.
Essa figura que inspira compaixão aos corações piedosos, e serve de motejo aos 
empedernidos, é um livro aberto ao estudioso das doutrinas reencarnacionistas.

A partir daí H. Souza começa a inquirir por que Papai Noel jamais fica doente, enquanto pessoas em 

melhores condições materiais vivem a morrer acamados. Perguntava ainda: “Porque 'Papai Noel' 

não se queixa de uma vida repassada de sofrimentos morais?”. E continua: “Não o temos ouvido, 

sequer, vociferar uma praga; ao contrário, o temos ouvido cantas alegres casos dos tempos em que 

era padeiro”. (Está é a única menção à um possível passado enquanto padeiro) A resposta para tais 

questões é que nos intriga:

'Papai Noel' aos olhos da filosofia ocultista, salta um karma engendrado há cente-
nas e centenas de anos, talvez, em vidas vividas na satisfação de instintos sanguiná-
rios; vemos alí um Nero, um Torquemada que salda, pacientemente, dívida contraí-
da consigo mesmo,porque ao nosso ver, a Justiça divina não castiga nem perdoa, 
cumpre-se perfeitamente sem que o réu confesso e ciente do Grande Destino possa 
ter uma palavra contrária aos Seus Desígnios.645

Tratar a existência de Papai Noel a partir de um prisma de uma compensação kármica era o 

meio para justificar o estranho fato do mendigo não adoecer e não reclamar de sua condição de 

mendigo. Se ele está saldando, “pacientemente, divida contraída consigo mesmo” não haveria por-

que se queixar, porque “vociferar” sobre sua situação. É claro que pensando nestes termos – sobre-

tudo para quem não é espírita – parece que H. Souza está querendo justificar a manutenção da vida 

de mendicância de Papai Noel, a reprodução da desigualdade social, sobretudo por não ter aludido 

nada a respeito do dever de caridade que o espírita teria que ter para com o irmão fragilizado mate-

rialmente.646 Porém  este elemento reforça uma ideia mais ampla de que aquele mendigo vivia cum-

prindo uma sina. Este elemento sina foi evocado até numa matéria que comentava sobre o recolhi-

644 Talvez se trate de Hehmenegildo de Souza, participante em 1957 da Legião da Boa Vontade local que fazia campa-
nha por assistência social em Itabuna. Ver APMIJD.  Diário de Itabuna, 05.11.1957, p. 03. Dois motivos para esta pos-
sibilidade: primeiro o nome próximo; e segundo o caráter espírita desta crônica, o que reforça que talvez se tratasse de 
membro da LBV, que chegou a trazer para palestras Divaldo Franco em Itabuna, como veremos mais tarde.
645APMIJD.   Voz de Itabuna, 23.12.1950, p. 03.
646 Ver sobre a relação que a vida espiritual tem com a reprodução da desigualdade social o artigo do historiador india-
no e participante do grupo Subaltern Studies Gyan Prakash. Ele analisa a invocação e propiciação de espíritos no Bihar 
como elementos que reproduziam os esquemas de desigualdade. Ver PRAKASH, Gyan. La reproducción de la desigual-
dad: cultos a los espíritus y relaciones laborales en el este de la India durante el periodo colonial. In: DUBE, Saurabh 
(editor).  Passados poscoloniales. Coleccion de ensayos sobre la nueva historia y etnografia de la India. Ciudad de 
Mexico: El Colegio de Mexico, 1999.

238



mento dele em 1964. Dizia o Diário da Tarde (periódico da vizinha cidade de Ilhéus), “espécie de 

filósofo estóico, Papai Noel, que não aborrecia a ninguém, respondia sempre a quem lhe pergunta-

va: Por que você vive assim? Por que pede esmolas? – Estou cumprindo a minha sina – respondia, e 

não dizia mais nada”647.  Para além de um artifício retórico de explicar a excentricidade do mendigo, 

será que esta sina correspondia à algum aspecto da vida concreta de Papai Noel?

Penso que Papai Noel viveu cumprindo sua sina.  Como se soubesse que a vida nas ruas além 

de dar lições aos que escreviam sobre si (nisso me incluo), também era uma forma de pagar, através 

de uma vida de privação material, os erros cometidos no passado. Segundo Andrade-Breust (que 

teria  entrevistado pessoas  no abrigo  onde  Papai  Noel  morreu),  antes  de ser  Papai  Noel  aquele 

homem era Erasmo Joaquim dos Santos. Ele teria trabalhado 

para os Ferraz como condutor de tropas e, mais tarde, como jagunço. Tendo a cara-
bina como ferramenta  de  trabalho,  liderou alguns  massacres,  sendo o  principal 
mentor de chacinas. Intimidando e atemorizando a população, impigindo à região 
do planalto conquistense um misto de respeito e ódio, adotara a atividade de mata-
dor, por profissão.648

Talvez esta fosse a sina que estivesse pagando. Toda ambivalência da existência de Papai 

Noel em meio às ruas de Itabuna está contida no caráter estranho dessa sina. Seja ela uma sina de 

vidas anteriores, como afirmou H. Souza, seja a profissão de matador, como diz Andrade-Breust, o 

fato é que as pessoas sentiam nele alguém que aceitava a vida de privação material como meio de 

atingir sua liberdade. Cumprir obrigação e lutar por liberdade: o que parece contraditório é apenas a 

fusão de campos estranhos à modernidade cultural, é apenas a estranheza da noção de sina e liber-

dade dentro do campo da diferenciação cultural649. Não há, por hora, como saber ao certo sobre o 

passado que ele deveria pagar. Mas o fato é que entre sina e liberdade, Papai Noel permaneceu pelas 

ruas itabunenses até ser recolhido pela polícia à Casa dos Mendigos em 1964. O “filósofo estóico”, 

como dizia o Diário da Tarde (citado por Andrade-Breust), foi recolhido em um ano simbólico da 

falta de liberdade em nosso país.

Simbolicamente arrisco dizer que Papai Noel viveu sua liberdade, sua sina, a vida que gostava 

e que queria levar até o fim de seus dias até o signo do limite da liberdade em nosso país. O Regime 

Militar é ainda um símbolo da ausência de liberdade e do autoritarismo. O mendigo reconhecido 

como não agressivo, que já era tomado como parte da cidade, um personagem que significava a pai-

sagem urbana, foi através do poder militar (da polícia local) obrigado a terminar sua vida – dife-

647 Diário da Tarde, 1964, citado por ANDRADE-BREUST, op. cit.,p. 206.
648 Ibidem, p. 207.
649 Dipesh Chakrabarty observa esta mesma ambivalência para o pensamento ocidental quando os hindus falavam que 
a libertação estava na subordinação ao dharma, dever-ordem moral-conduta correta, enquanto os ocidentais a entendiam 
como autonomia individual. Ver CHAKRABARTY, Dipesh. Postcoloniality and the Artifice of History: Who Speaks for 
"Indian" Pasts? In:  Representations,  No. 37, Special Issue: Imperial Fantasies and Postcolonial Histories. (Winter, 
1992), p. 14.
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rente do que planejou e do que queria – fechado na Casa dos Mendigos. O triste fim de Papai Noel 

começou no início da tristeza de nosso país e ele desencarnou em 1969, após a dureza do Ato Insti-

tucional 5. O bom velhinho das ruas itabunenses, símbolo da liberdade dos agentes de rua, teve, 

como muitos libertadores deste país, sua liberdade caçada pelo autoritarismo militar. Sem sua liber-

dade (muito diferente da liberdade de Nicolau e de seus observadores) viveu apenas cinco anos – o 

fim de sua sina, o início de uma nova liberdade onde ele não é mais diferente, pois conforme Cer-

teau, “a morte apaga todas as diferenças”650.  

Sua existência marcou a luta pela liberdade na cidade de Itabuna. Liberdade sobre os usos da 

cidade e sobre a possibilidade de falar e ter sua voz escutada. Papai Noel que tantos encontros pos-

sibilitou (seja o de Antonio Carlos com o problema da sociedade excludente, seja o de Nicolau com 

o problema do apego aos bens materiais ou o de H. Souza com as teorias espíritas) continua ainda a 

promovê-los. A existência de Papai Noel nas ruas permitiu que muitos refletissem sobre os proble-

mas da desigualdade social e da diferença cultural. Ele não mais existe, é certo. Mas espero que esta 

história permita que nossos contemporâneos se coloquem na mesma postura reflexiva daqueles que 

o conheceram e o tomaram como objeto de saber. Se sua voz não mais ecoa, claramente posso afir-

mar que seu silêncio continua a gritar alto a mensagem de liberdade e de diferença.

650 CERTEAU, op. cit., p. 60.
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Capítulo V – A tradução do medo em comum

Em nosso grupo de pesquisa (Conflito Bahia, sediado na UESC) não foi incomum diálogos 

onde, na luta por dar o protagonismo ao subalterno (ao fraco, pobre, trabalhador, aos de baixo...), 

chegamos a caricaturar o poder de forma muito aquém da noção de dominação de classe. Ainda não 

escrevemos esta caricatura teórica sobre o poder e a classe – e nem o farei aqui. Mas o importante é 

perceber que desse nosso esforço reflexivo de ver o subalterno em seu poder começou a surgir uma 

noção mais política da desconfiança das dicotomias sociais da sociedade de classes.

Atualmente Philipe Carvalho tem se esforçado para incluir em nosso leque das resistências, 

histórias de trabalhadores que desafiaram os poderes dos coronéis651 – outrora vistos como capazes 

de ter “poder de vida e morte” por sociólogos como Gustavo Falcón652, por geografas como Lurdes 

Bertol Rocha que afirmou que “a identidade da terra do cacau era composta pela força do fazendei-

ro, pela submissão e ignorância do trabalhador rural, pelos jagunços, meretrizes, com seus costu-

mes, crendices e superstições”653,, ou por historiadores como Antonio Pereira Sousa que afirma que 

eram “senhores maiores, em torno de quem tudo mais circula e acontece; proprietários das maiores 

roças de cacau, símbolo incontentável de poder”654. Neste quesito é salutar afirmar que, no último 

caso, a poética utilizada no texto para interpretar uma obra ficcional de Jorge Amado (Terras do 

sem fim) levou à uma fugacidade das afirmações, ficando, por vezes, difícil saber a quem, historia-

dor ou Jorge Amado (que o autor tomou como “fonte principal”655), atribuir as afirmações totalitá-

rias sobre o poder dos coronéis. Entretanto, em um momento do texto fica claro que Antonio Pereira 

de Sousa crê que a análise do texto literário permitiu dar “visibilidade a um mundo dominado pelo 

mandonismo de homens que se apropriaram de terras do Sul da Bahia e, com isso, polarizaram toda 

vida social e toda vida política da região”656 (grifo meu). Malgrado totalitarismo, o autor ainda afir-

ma que “os coronéis de Terras do Sem Fim são historicizados vindos de um mundo não testemunha-

651 CARVALHO, Philipe Murilo Santana de. Nas franjas dos coronéis: histórias de insubordinação de trabalhadores na 
região sul da Bahia (1915-1930). In: Simpósio Nacional de História. História e ética: simpósios temáticos e resumos 
do XX Simpósio Nacional de História, Fortaleza, CE, 12 a 17 de julho de 2009. Fortaleza, 2009, p. 206.
652 FALCÓN, Gustavo. Os coronéis do cacau. Salvador: Ianamá/Centro Editorial Didático da UFBA, 1995, p. 92.
653 ROCHA, Lurdes Bertol. O centro da cidade de Itabuna: trajetória, signos e significados. Ilhéus: Editus, 2003, p. 
44.
654 SOUSA, Antonio Pereira. Tempos e temporalidades em Terras do Sem Fim de Jorge Amado. In:  Especiaria – 
Revista da UESC/Universidade Estadual de Santa Cruz. Ano 4, nº 7. Ilhéus: Editus, 2001, p. 102.  
655 Ibidem, p. 93.
656 Ibidem, p. 107.
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do”657. Talvez a pesquisa de Philipe Carvalho ponha um fim neste totalitarismo e talvez prove que o 

mundo dos coronéis foi testemunhado de forma tal que não caiba mais continuar a tomar Jorge 

Amado como único depositário de um testemunho sobre parte da história da região cacaueira, bem 

como questionar o poder de vida e de morte de Falcón e renunciar ao preconceito ao subalterno 

tomado como submisso e ignorante, por Bertol Rocha.

A ideia totalitária do poder do coronel ainda permeia a produção historiográfica regional, 

mesmo as mais recentes, como é o caso da pesquisa de Eduardo Santos sobre aforamento num bair-

ro popular de Itabuna, que ao afirmar o mandonismo e coronelismo na história de Itabuna, não faz 

qualquer ressalva crítica à esta noção extremada de poder658. Não é que não houvesse de nossa parte 

desconfianças quanto a estes poderes. Em minha monografia já discorria uma crítica à crença no 

poder extremado dos coronéis659. Entretanto salvo minha incapacidade àquela época para realizar 

tais críticas, o momento histórico que Philipe pesquisa tem muito maior peso em termos de crítica. 

Primeiro por ter sido na primeiras décadas do século XX que autores como Gustavo Falcón e Anto-

nio Guerreiro de Freitas660, por exemplo, se debruçaram para defender a ideia do poder totalitário 

dos coronéis. Daí se torna importante a investigação neste mesmo campo. Segundo, porque toda 

uma tradição historiográfica brasileira parece temporalizar o fenômenos dos coronéis como de per-

tença daquele período. E aqui parece que ainda não se maturou a noção segundo a qual a história é 

vivida em tempos não sincrônicos a partir dos diferentes lugares: quando se via  Belle Époque no 

Rio de Janeiro e em São Paulo, poderia se ver ainda no sul da Bahia uma vida ainda muito rudimen-

tar que precisava desafiar e conviver com a natureza das matas (ou como diria um colega historia-

dor, Frederick Moraes, sua família ainda estava chegando à região de Ibicuí e tendo que fazer casa 

no alto com medo de onças). Assim, olhar para este mesmo período buscando ver o poder do subal-

terno e não do coronel (já tão estudado) é notável e salutar.

Nesta  pesquisa  recente  Philipe  interrompe  a  história  do  poder  coronelístico  para  ver  o 

momento em que ele se silencia e dá lugar à ação de grupos “de baixo”. Em sua comunicação do 

XX Simpósio Nacional de História (na tarde de 17 de julho de 2009 em Fortaleza, Ce), ele apresen-

tou os contornos desta crítica e afirmou que o termo “insubordinação” não tem ainda nada haver 

com uma luta ideológica crítica contra os coronéis. Trata-se melhor de perceber a vulnerabilidade 

657 Ibidem, p. 106.
658 SANTOS, Eduardo. São Pedro: aforamento, mecanismo de apropriação e experiências de moradia (1965-1995). In: 
Anais do XIX Encontro Regional de História: Poder, Violência e Exclusão. ANPUH/SP – USP. São Paulo, 08 a 12 de 
dezembro de 2008. São Paulo: USP, 2008, p. 02 e 03.
659 SOUSA, Erahsto Felício. O Conceição em retalhos de cidade, margens e dono – uma Itabuna-BA nos territórios 
subalternos (1950-55). Universidade Estadual de Santa Cruz, curso de licenciatura em história. Monografia de conclu-
são de curso. Orientadora: Prof. Msc.Kátia Vinhático Pontes. Ilhéus: 2007, p. 63-66.
660 FREITAS, Antonio Fernando Guerreiro de; PARAÍSO, Maria Hilda Baqueiro. Caminhos ao encontro do mundo: 
a capitania, os frutos de ouro e a princesa do sul, Ilhéus 1534-1940. Ilhéus: Editus, 2001.
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deste poder a partir de práticas marginais (roubo, contendas...). Em suas palavras, 

apesar da expressão política e econômica dos coronéis locais, a ação de grupos de 
trabalhadores parecia colocar em questão o controle exercido pelas elites. Os rou-
bos de cacau, as ameaças de invasão às fazendas e a insubordinação de trabalhado-
res às ordens dos jagunços são indícios de que havia uma agência 'dos de baixo' nas 
franjas das imposições dos coronéis.661

Estes sinais aparecem aqui como uma prova da “insubordinação” e o papel que os coronéis recebem 

nesta história é menos de protagonista e mais de um lugar visitado por muitos insubordinados. Ain-

da não temos como precisar quais foram as consequências desta agência dos de baixo e nem de que 

maneira isso assegurou algum poder ou territorialidade ao subalternos. Entretanto se a hipótese de 

Philipe de que “talvez, preocupados em afirmar seu poder no plano político e econômico, os coro-

néis tenham sido afrontados no plano da insubordinação cultural pelos seus trabalhadores”662 for 

correta, podemos começar a vislumbrar uma cultura política de autonomia e insubordinação subal-

terna que chegou à década de 1950 e que impunha limites muito mais claros do que os aceitos aos 

poderes das classes hegemônicas.

Ainda sem apostas para esta hipótese e sem sustentar a cultura de resistência, as novas investi-

das de Philipe começam a nos dar elementos para pensar que o temor social não era sentido apenas 

pelos subalternos ao verem os coronéis. Diria que começamos a distribuir os medos e a potência dos 

de cima e dos de baixo. Neste capítulo este será nosso exercício, pensar o medo que as classes hege-

mônicas podiam ter da subalternidade.

A própria monografia de Gissele Moura já nos dava pista de que o medo, como um compo-

nente do controle social, não era apenas sentido do lado subalterno. Ela mostra que o clima de inse-

gurança permeava as classes dirigentes de Itabuna no ano de 1955, chegando ao ponto de merecer 

intervenção de autoridades locais663. Neste momento eram os crimes de mando que pareciam atemo-

rizar as autoridades. A violência gestada por elites estava deixando em pânico parte desta própria 

elite. A circulação da notícia de que havia uma lista de morte com nome de sujeitos da elite itabu-

nense pôs os vereadores naquele ano em agitadas discussões e em uma esforço para serenar os âni-

mos para que se voltasse a paz à dita cidade civilizada. E é neste quesito, reafirmação do atributo 

“civilizado”  que  Gissele  Moura  impõe seu  esforço  interpretativo,  citando frases  de jornais  tais 

como: “isto tem sido a mancha maior da cidade.(...) a falta de civilidade e urbanismo nos envergo-

nha” ou “a cidade de Itabuna precisava corresponder ao status de cidade civilizada”664. Depreende-

661 CARVALHO, Philipe Murilo Santana de. Nas franjas dos coronéis. Op. cit.
662 CARVALHO, Philipe Murilo Santana de. Nas franjas do Coronelismo: histórias de insubordinação de trabalhado-
res na região sul da Bahia (1915-1930). Santa Inês: manuscrito, 2009, p. 10.
663 MOMOURA, Gissele Raline da Cunha Fernandes. Capoeiras, valientes e construção de territórios: criminaliza-
ção e modernidade em Itabuna na década de 1950. Universidade Estadual de Santa Cruz, curso de licenciatura em histó-
ria. Monografia de conclusão de curso. Orientadora: Prof. Msc.Kátia Vinhático Pontes. Ilhéus: 2007, p. 26.
664 Ibidem, p. 27 e 28.
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se daí que a insegurança vivida pelas elites locais precisava ser sanada para um retorno à um status 

considerado perdido.

Tanto no texto Philipe como no de Gissele podemos ler os rastros pouco mencionados do 

poder dos coronéis. Em um ele é desafiado, em outro ele está descontrolado – exceção feita ao caso 

dos Cauassús descrito por Philipe, onde parece que grupos de jagunços foram contratados por polí-

ticos, mas saíram do controle destes665. Ambos os casos parecem produzir um problema de pacto de 

poder local e possivelmente de medo social. Quando este poder era desafiado é como se algo esti-

vesse insuficiente ou carente. Quando ele estava descontrolado, parece sobrar ou exceder. Nestes 

dois casos, eu sugiro, que há uma ampliação da margem de manobra do subalterno, bem como um 

crise na coerência da dominação daquele meu “Ottoni” entre aspas. (Imaginemos que a invenção de 

listas de morte pudessem ser usadas pelos próprios subalternos e que o temor das elites produzissem 

táticas de deslocamento dos poderes locais666.)

Do período de 1915 até 1930 (trabalhado por Philipe) até a década de 1950 (que Gissele anali-

sa) há uma mudança no padrão político-discursivo, e diria no próprio corpo das classes hegemôni-

cas locais. O “Ottoni” entre aspas não deve existir antes da década de 1930. Ele tem uma faceta – e 

mesmo uma prática de debate político – democrática pouco imaginável na política da República 

Velha (ainda que tenhamos que desconfiar dos arquétipos produzidos para interpretar estes impor-

tantes recortes históricos). Na década de 1950 começamos a observar a reação política às formas 

tradicionalistas de mando e uma luta pela organização democrática da sociedade. 

O Intransigente (de propriedade de um coronel) na década de 1950 apresentava críticas ao 

paternalismo e aos crimes de coronéis. Este tipo de crítica sugere que há um novo modelo de políti-

ca que se queria em voga. Que a estrutura política começava a ser exercida por uma elite que se 

queria aparentemente democrática. Apesar de ainda existir uma dominação senhorial, começamos a 

perceber a dificuldade de manutenção discursiva desta e, inclusive, uma desorganização da coerên-

cia desta dominação (ladrões, feirantes, mendigos... afrontando as políticas e a imposição cultural 

de cima, etc). A perda desta dominação precisava, então, ser suprida com uma aceitação da ordem 

democrática liberal nos termos da manutenção do poder nas mãos dos mesmos grupos que governa-

vam antes de 1930, entretanto agora renovados – Philipe Carvalho e Marcelo Lins sugerem que não 

há uma grande ruptura com acensão de Vargas, que os políticos são quase os mesmos, enfim que há 

uma nova roupagem para os mesmos homens667.

665 CARVALHO, Philipe Murilo Santana de. Nas franjas do Coronelismo: histórias de insubordinação de trabalhado-
res na região sul da Bahia (1915-1930). Santa Inês: manuscrito, 2009, p. 09.
666 Para um debate sobre o medo como articulação subalterna ver Só de pão: signos de violência em meados do século  
dezenove (capítulo X) em BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998, p. 274-291.
667 LINS, Marcelo da Silva. Os vermelhos nas terras do cacau: a presença comunista no sul da Bahia (1935-1936). 
Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, programa de pós-graduação em História. 

244



O Voz de Itabuna em março de 1950 já bradava contra esta política de dominação. O jornal 

ptbista acusava setores da UDN e outros políticos estarem realizando “preparativos bélicos” para as 

eleições. Era “a politica do crê ou morre” que começava “a por a cabeça de fóra”. Para o editor da 

matéria, “essa gente podre, carcomida, decaida, tem mesmo a coragem de estabelecer o panico no 

seio da familia itabunense”. Contudo, o próprio jornal buscava mostrar que o tempo da democracia 

já tinha chegado e que “foi-se o tempo que se amarrava cachorro com linguiça”. A violência eleito-

ral não deveria sobreviver numa cidade onde os ideais de civilidade e progresso ressoavam nas 

páginas dos jornais. Era preciso lutar pela democracia e repelir aquela dominação baseada na força: 

“o municipio de Itabuna é uma expressão de progresso, apesar de tudo, e o seu povo civilizado 

repelirá energicamente, tudo isso...”.668 Como se vê, ao nível da vontade e do discurso, esta domina-

ção parecia estar em falência. Não apenas porque parecia diminuir em relação ao passado (ou à ima-

gem deste) de grandes disputas pela terra, mas porque era necessário criticar tais práticas de forma 

peremptória numa luta pela positiva representação da cidade.

Para analisar a perda desta dominação senhorial, observemos o caso do crime sofrido por um 

tropeiro em 1951. Tratava-se de Manoel Santana que estando sem ocupação teria sido chamado por 

Celestino Oliveira, “gerente de uma firma proprietario de fazendas agricolas”, para trabalhar em 

uma fazenda administrada por ele. Manoel aceitou e levou mulher e filho para a fazenda São Pedro 

– próximo a Roy, nas proximidade de Panelinha, distrito de Canavieiras. Lá chegando “foi posto a 

morar num casebre junto a outra familia”, o que para o editor de  O Intransigente “já começara 

mal”. Tendo levado “mantimentos de bôca”, sem muito serviço estes acabaram e “teve que recorrer 

ao barracão para comprar fiado, pelo preço do diabo”, segundo o editor. Como Celestino não apare-

ceu durante dias e não havia trabalho, Manoel se pôs a procurar trabalho e o fazendeiro vizinha 

Arquimedes o acolheu para que pudesse pagar sua manutenção e Cr$ 60,00 para Celestino, refe-

rente à passagem que este tinha lhe pago. Passado pouco tempo Celestino apareceu e incriminou 

Manoel por ter abandonado o emprego e por estar te devendo. Arquimendes diz que “tudo se acerta-

va, pois estava o homem [Manoel] no trabalho e restituiria o dinheiro do debito”. Acontece que dias 

depois a mulher de Manoel ficou doente e este teve que a levar até o Roy para cuidar dela. Ao vê-lo 

Celestino “chamou um soldado, mandou prendê-lo e espanca-lo. O soldado Antonio, como um ban-

dido qualquer, usou uma taca até deixa-la em farrapos”. Celestino, ao lado do soldado, dizia que 

“batesse mais, que ele (...) pagaria bem pago ao soldado”. Manoel, “moido de pancadas”, pôde 

depois levar sua mulher até o Hospital Santa Cruz, em Itabuna, onde deu o testemunho ao jornal. 

Ao final da narrativa o editor pergunta: “quem pode dar jeito nessas barbaridades?.....”.669 

Dissertação de mestrado. Orientador: Prof. Dr. Muniz Gonçalves Ferreira. Salvador: 2007, p. 67.
668 APMIJD. Voz de Itabuna, 18.03.1950, p. 04.
669 CEDOC/UESC. O Intransigente, 14.04.1951, p. 04.
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Celestino Oliveira escreveu carta publicada na edição seguinte de O Intrqnsigente. Nesta ele 

afirmou que era negociante em Roy, que esteve com o tropeiro em Itabuna para levá-lo à sua propri-

edade, que pagou a passagem para este e sua esposa (nada fala do filho), que tendo a esposa de 

Manoel passado mal, ele (Celestino) levou-a no dentista para fazer extração... em suas palavras: 

“dei-lhe tudo quanto precisava em relação a manutenção”. Afirmou que Manoel “se encontrava em 

situação financeira verdadeiramente difícil” e disse que quando ele decidiu ir para a fazenda admi-

nistrada por Arquimedes (“e note-se que ele não me prestou satisfação alguma”), pediu que garan-

tisse a restituição do seu dinheiro. Afirmou ainda que houve uma intimação do soldado para que o 

tropeiro comparecesse à sub-delegacia, “e qual não foi a sua surpreza quando o homemzinho res-

pondeu-lhe ásperamente que não ia, pois não tinha satisfação a prestar e era senhor absoluto dos 

seus atos”. Afirma ainda que não havia intenção de prisão, mas que foi assim que o tropeiro inter-

pretou. Com ajuda de terceiros o homem foi levado à sub-delegacia onde acabou sendo preso pelas 

expressões faladas e grosserias cometidas. Prisão esta que teria sido realizada sem espancamento. 

Por fim, Celestino afirma estar se defendendo de “calunias e injurias (...) dirigidas  por um homem 

que não foi grato ao que lhe fiz”.670

Malgrada as contradições de ambas narrativas, o que quero ressaltar é que ainda existia uma 

noção muito paternalista de relação com o trabalhador. Observa-se que Celestino requeria satisfação 

e mesmo agradecimento por parte de Manoel. Parecia ser estranho que um tropeiro afirmasse ser 

“senhor absoluto de seu atos”, como também parecia ser normal constrangê-lo e agredi-lo porque 

este não se submeteu às suas vontades. Em todo caso, o mais importante é perceber como O Intran-

sigente mobilizava a opinião pública contra a tradicional exploração do barracão e mesmo como 

chamava de “barbaridade” uma relação de trabalho baseada na força e na sobreposição do contra-

tante. Este posicionamento vinha de um periódico cujo proprietário era um coronel local e que esta-

va depreciando casos como este envolvendo Celestino e Manoel.

Aquela dominação senhorial ainda em voga já tinha seus críticos que agora se apresentavam 

como interlocutores da democracia. O caso de Manoel e Celestino devia figurar no leque de histó-

rias que não deveriam se fazer mais presentes em uma sociedade que se queria moderna, civilizada 

e progressista. A crença no valor democrático devia ser o novo legitimador do poder de mando dos 

mesmos agentes hegemônicos. Era preciso substituir a dominação senhorial por uma pacto de poder 

onde figurava o artifício da soberania popular671. Esta não é traduzível automaticamente para o con-

670 CEDOC/UESC. O Intransigente, 20.04.1951, p. 02.
671 Segundo o historiador indiano Partha Chatteree, “não há dúvidas de que a legitimidade do Estado moderno está 
hoje firme e claramente ancorada em um conceito de soberania popular. Esta é, obviamente, a base da política democrá-
tica moderna, mas a ideia de soberania popular tem uma influência mais universal que a ideia de democracia. Mesmo os 
regimes totalitários mais antidemocráticos têm de reclamar legitimidade não sobre o direito divino, a sucessão dinástica 
o o direito de conquista, mas sobre o desejo do povo, qualquer que seja a forma pela qual esse desejo se expresse. Auto-
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ceito de democracia, podendo em nome dela, inclusive se construir estados de exceção, sítio, de ple-

nos poderes ao executivo, elementos de cunho antidemocrático672. Entretanto em Itabuna, o início 

da década de 1950 representava uma renovação da forma de fazer política. Agora o poder tinha que 

ser legitimado pelo povo em uma eleição, e salvo Miguel Moreira, todos os demais políticos eram 

considerados de áreas técnicas, médicos e engenheiros.

Esta transição fica evidente, por exemplo, quando da emancipação do distrito de Ibicaraí do 

município de Itabuna. Ibicaraí foi elevado à categoria de município pela lei nº 515 de 12 de dezem-

bro de 1952 e instalado em 07 de abril de 1955673. Em 17 de agosto de 1954 o governo estadual, 

através do Diário Oficial, nomeava o Cap. João Adolfo da Silva como “Gestor dos Negócios Muni-

cipais de Ibicaraí”. Em 31 de agosto o prefeito de Itabuna, Miguel Moreira, através do advogado 

Altimo Serbeto de Barros (da cidade de Salvador), “impetra mandado de segurança contra o ato do 

Poder Executivo dêste Estado”674. Miguel Moreira reivindicava o direito de Itabuna “por seu Prefei-

to e sua Câmara de Vereadores” administrar “o distrito de Ibicaraí, até ser instalado o novo municí-

pio”, ou seja até que houvesse eleições para vereadores e prefeito675. O secretário do interior e justi-

ça, Oswaldo Washington Martins de Almeida, e o procurador geral da justiça, Rubem Nogueira, 

apresentaram informações e parecer, respectivamente, contrários ao pedido do prefeito itabunen-

se676. Mas o TJB aceitou o pedido da prefeitura e passou o controle de Ibicaraí ao município de Ita-

buna até as eleições677. Isto significava que Miguel Moreira estaria no poder quando das eleições 

para Ibicaraí, podendo inclusive ser decisivo na eleição do primeiro prefeito daquela cidade. Em 

outros termos, a luta pela assenhoramento e pelo poder não diminuía, ainda que a democracia passa-

va a ser um intermediário necessário nesta luta. Não bastava o carisma ou o poder de fogo do coro-

nel. Miguel Moreira precisava se assegurar de seu domínio institucional naquele ex-distrito para 

cracias, ditaduras militares, regimes de partido único – todos governam, ou afirmam governar, em nome do povo”. 
CHATTERJEE, Partha. Colonialismo, modernidade e política. Salvador: EDUFBA, CEAO, 2004, p. 99.
672 Giorio Agamben entende que o estado de exceção dos estados modernos se produz sempre numa legitimação da 
defesa do povo, mesmo nos regimes considerados democráticos. Ele usa uma citação do livro de C.L. Rossiter, Consti-
tutional Dictaroship, de 1948, para mostrar como a defesa da democracia e do povo legitimava ações antidemocráticas: 
“em tempos de crise, o governo constitucional deve ser alterado por meio de qualquer medida necessária para neutrali-
zar o perigo e restaurar a situação normal. Eta alteração implica, inevitavelmente, um governo mais forte, ou seja, o 
governo terá mais poderes e os cidadãos menos direitos”; e depois “nenhum sacrifício pela nossa democracia é demasia-
do grande, menos ainda o sacrifício temporário da própria democracia”. Ver AGAMBEN, Giorio. Estado de exceção. 
Tradução de Iraci D. Poleti. São Paulo: Boitempo, 2004, p. 21 e 22.
673 Há uma confusão quanto à data de emancipação. Os documentos do processo civil analisado a seguir afirmam que 
em 12 de dezembro de 1952 é que se elevou à categoria de município. Contudo o livro do Secretaria do Planejamento, 
Ciência e Tecnologia do Governo do Estado da Bahia, Comportamento demográfico e divisão territorial do Estado da  
Bahia de 1940 a 1970, afirma que a data seria 22 de outubro de 1952. Ver Biblioteca da Superintendência de Estudos 
Sócio-Econômicos do Estado da Bahia (Biblioteca da SEI). ESTADO DA BAHIA.  Comportamento demográfico e 
divisão territorial do Estado da Bahia de 1940 a 1970. Salvador: 1976, p. 119.
674 APEB. Arquivo Republicano. Seção Judiciária. Auto Cíveis 1. Documento 112/9/2, p. 02.
675 Ibidem, p. verso da 03.
676 Ibidem, p. 10-16.
677 Ibidem, p. 19-20.
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organizar as eleições e poder assegurar seu mando através do voto legitimador. 

A questão central neste debate é que seria preciso imaginar esta legitimação e pintá-la como 

real a partir das páginas dos jornais. Sobretudo porque o menosprezo ao voto, como legitimador de 

políticas para a república, se instaurava de duas formas para quebrar a coerência deste novo pressu-

posto de dominação: a abstenção eleitoral e a venda de votos.

Na eleição de 1950, que elegeu Miguel Moreira, Regis Pacheco e Getúlio Vargas (prefeito, 

governador e presidente, respectivamente), o  Voz de Itabuna  afirmava que a “abstenção eleitoral 

[foi] verificada em Itabuna”678.  Uma variável que tinha contribuído muito nesta ausência de votan-

tes para a eleição podia ser o clima de violência que se via nas ruas. Em março daquele ano o mes-

mo periódico afirmava que “cangaceiros” estavam vindo à Itabuna para engrossar as fileiras da elei-

ção679. Em outra edição do mesmo mês, se lê em primeira página um matéria intitulada “O comércio 

de armas em Itabuna”, onde se apresenta uma queixa sobre a circulação de arma branca e de fogo 

com grande liberdade pelas ruas da cidade. O editor pede providências “para que Itabuna não venha 

a ser teatro de crimes e desordens que leve o pânico e a intranqüilidade à família itabunense”680. O 

problema da violência eleitoral foi tão grande àquele ano que o jornal ainda publicava em dezem-

bro, depois das eleições, crônicas sobre o uso dos jagunços pelo coronelato local681.

Como se vê elementos das velhas práticas senhoriais estavam convivendo com a empresa de 

articulação democrática. O uso dos jagunços como cabos eleitorais era uma prova que mesmo as 

classes hegemônicas ainda viviam um momento de transição, de desconforto, mas de transito para a 

ideologia da democracia. É claro que a própria dimensão de democracia não era nem o referencial 

grego e nem a experiência brasileira do pós 1988. Em parte ela ainda era vista como um protocolo 

para a permanência e manutenção do poder e como um ideal partilhado ao nível do discurso.

Para preencher este protocolo foi preciso durante grande parte da década de 1950, e de forma 

menos intensa no final desta, o uso de jagunços como cabos eleitorais. Era evidente que o armamen-

to de políticos da oposição e da situação levasse a “família itabunense” ao “pânico”, como afirmava 

o Voz de Itabuna. Mas quero insistir que este pânico era compartilhado pela própria elite também, 

sobretudo por setores que buscavam uma renovação do quadro político local, especificamente para 

o setor que legitimava as políticas hegemônicas locais a partir do discurso político dos jornais682. 

Em outras palavras, quero dizer que aqueles que compactuavam com aquele padrão político-discur-

sivo do “Ottoni” entre aspas também ficavam inseguros. Por um lado porque se viam ameaçados 

678 APMIJD. Voz de Itabuna, 20.09.1950, p. 04.
679 APMIJD. Voz de Itabuna, 18.03.1950, p. 04.
680 APMIJD. Voz de Itabuna, 25.03.1950, p. 01.
681 APMIJD. Voz de Itabuna, 02.12.1950, p. 01.
682 Agradeço aqui a sugestão de Gissele Moura de que o pânico e o medo são sentidos também pela própria elite que os 
forja para dominar os subalternos.
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pela onda de violência que podia ter nomes marcados para morrer. Por outro porque toda esta vio-

lência negava os três atributos da cidade de Itabuna e todo os seus referenciais políticos republica-

nos e democráticos que precisavam ser insistentemente reafirmados. 

Porém eu creio que não apenas a violência eleitoral era a responsável pela abstenção. Quero 

formular aqui um pouco do debate sobre o valor do voto para o sujeito subalterno. Em sua coluna 

“Bom  Dia  Para  Vocês”,  Ottoni  escreveu,  em  fevereiro  de  1951  a  crônica  “eleitores  de  mil 

cruzeiros”. Segundo ele “conheciamos diversas especies de eleitores. O eleitor que tem uma roupa a 

tirar no alfaiate, o que falta o sapato, o que exige o chapéo e ainda o que se lembra de uma guarda-

chuva”. Estes pareciam ser os tipos eleitores comuns, aqueles que trocavam seu voto por roupas, 

sapatos, chapel..., eleitores que para escolher o candidato a ser votado negociava objetos com estes. 

Mas Ottoni estava surpreso pois até então eles só trocavam objetos pelo voto: “mas, não conhecia-

mos, até domingo, eleitores tão caros assim, exigindo a troca do voto em especie..... cruzeirinhos 

novos, estalando. Notas de 200 ou de 500 cruzeiros, a turma nem ligava”. Observa-se que o espanto 

de nosso jornalista não é com o fato de vender, mas de vender com preço tão alto. Pois, segundo ele, 

os eleitores só eram atraídos “apenas por notas de um mil cruzeiros”. Observemos o pequeno relato 

que ele nos dá:

Estavamos presentes á chegada de um cabo eleitoral conduzindo sob escolta quatro 
eleitores. Apresentou os ao representante de um deputado e entrou em negociações. 
O homem [o representante do deputado] estava pelos cabelos, com a exploração 
terrivel e tinha a valise vasia. O que restavam eram dois mil cruzeiros para presen-
tear. Isso mesmo ofereceu para os quatro eleitores. O cabo eleitoral se danou. 'Não 
está vendo logo, que esses eleitores, cidadãos honrados, conscientes, não vão dar 
seu voto pela migalha de $500,00' Si o sr. não dá 4 mil, tem quem dê'..... e foi sain-
do..... e achou mesmo quem désse os 4 mil.....683

Aí também mantem-se o espanto com o preço e não com a compra. Neste relato vê-se que o cabo 

eleitoral negocia não para o político e sim para o eleitor. Ele estava a pleitear um maior preço para 

seus quatro eleitores e não a convencê-los para votar em um determinado político. Esta situação, 

que  parece a  inversa  de  uma cabo eleitoral,  mostra  como em grande medida o valor  do voto, 

enquanto escolha do candidato, era pequeno perto da vantagem que se poderia tirar de sua venda. 

Em geral, as críticas aos sujeitos que vendem seus votos sempre pontuam o fato de “trocar o voto 

por preço de banana” (o que não foi o caso neste relato). Mas nesta crítica o eleitor que vende o 

voto é quem é depreciado por dar pouco valor ao seu direito de escolher quem o governará. Eu que-

ria abrir uma discordância. Precisamos ler neste fenômeno uma crítica do subalterno que dá pouco 

valor à democracia liberal e representativa. Votar para um político ou para seu opositor não parece 

alterar a situação e nem transformar a condição de subordinação. Quando se troca seu direito de 

683 CEDOC/UESC. 24.02.1951, p. 02.
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escolha por um objeto ou por um favor, é a democracia que está sendo pouco valorizada. É como se 

mais valesse tirar algum proveito destes políticos, já que se tem a ideia que estes sempre tiram pro-

veito dos eleitores. Como Ottoni diz, “eleitores de mil cruzeiros, felizes eleitores, que castigam 

quando podem os políticos, BOM DIA PARA VOCÊS”684.

Era a democracia que parecia não ter grande valor participativo. Daí que não apenas a violên-

cia eleitoral era a motivadora da abstenção, mas também esse baixo valor dado à participação no 

jogo democrático. A cultura popular está repleta de casos sobre a depreciação do voto. Um interes-

sante é o poema, atribuído ao poeta mineiro Pompílio Diniz, sobre o dia da eleição. Neste, o narra-

dor mostra que na época da ditadura o povo das roças só iam para a “festa” do dia da eleição para 

“tirar a barriga da fome/ depois votá por votá/ e do voto que a gente dá/ só se aproveita o que 

come”685 Mas o que toda esta prosa sobre democracia tem haver com a cultura subalterna e com 

aquele “Ottoni”?

Entre o povo e o comunismo

O problema era a existência de uma carência no novo pacto de poder com o discurso demo-

crático. A democracia não tendo grande valor para o subalterno e o cidadão-eleitor não estando for-

mado nos moldes imaginados, existia uma incerteza. Acreditava-se precisar subordinar a cultura 

subalterna considerada anti-moderna-civilizada-progressista para a construção de um pacto de poder 

que tinha um discurso democrático e uma face paternalista-senhorial. A subordinação continuava 

sendo uma necessidade para a legitimação do poder. A questão é que existia a presença de algo que 

não era a cultura subalterna, mas que também ameaça parte deste projeto de formação de sociedade: 

o comunismo. A democracia surge como uma interlocutora capaz de reformar uma velha estrutura e 

impedir a revolução comunista – que vimos com Napoleão Lopes Filho, no primeiro capítulo, que 

podia aparecer como “legítima defesa”. Entretanto é a carência ou insuficiência do projeto moderno 

(e talvez democrático) que gerava uma situação de medo das classes hegemônicas. É como se estas 

pisassem numa plataforma frouxa, sem uma estrutura sólida (nem democrática e nem dominação 

senhorial). E neste caso a cultura subalterna vinha a ser o lugar de uma negação que precisa ser 

negociada. O lugar de uma luta que tinha que prevalecer para que um inimigo maior, o comunismo, 

não se instaure. E paradoxalmente, o lugar que precisa ser combatido para que haja uma reforma na 

democracia para não ceder aos comunistas. 

Em junho de 1951 O Intransigente afirmava que os comunistas tinham um plano para con-
684 Ibidem.
685 Ver  http://miguellucena.zip.net/arch2008-09-28_2008-10-04.html,  http://www.luizberto.com/?p=9828 ou 
http://eginaldesjogoaberto.zip.net/arch2008-10-01_2008-10-31.html, acesso em 25 de agosto de 2008.
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quistar  “a  apetitosa zona cacaueira”.  Estariam eles  “preparando,  sem resultado algum, pela  sua 

imprensa e pelos seus aliciadores, uma revolução”. Esta denuncia foi feita após os incidentes em 

Corumbao, onde caboclos e indígenas de Porto Seguro teriam se levantado junto com os comunis-

tas, cujo articulador talvez fosse Ary Barhing. Segundo o editor da nota, os comunistas se aproveita-

ram “da massa semi-selvagem, que ainda não saiu do primitivismo, como os caboclos de Porto 

Seguro”. Este preconceito servia apenas para depreciar a ação dos comunistas, que seriam incapazes 

de promover uma revolução na região cacaueira porque “aqui, nem de camponez nossos trabalhado-

res querem ser chamados, quanto mais de comunistas.....”. Em Corumbao, os caboclos teriam perce-

bido que “estavam servindo de buxa para canhão e largaram as armas, voltando á sua pacatez”. Mas 

apesar de tantas críticas ao comunismo, o jornal parecia preocupado com os eventos, seja pela pro-

ximidade espacial, seja pela presença de comunistas na cidade. Apesar de dizer que “os comunistas 

brasileiros são ingenuos”, já que o povo brasileiro não gostaria de resolver “seus problemas com o 

veneno marxista”, a repetição da crítica e a atenção dada aos eventos indicavam que O Intransigen-

te estava em alerta.686

Dentro do jogo político do cotidiano, o comunismo não era algo tão criticado e caçado como a 

cultura subalterna. Entretanto, conforme ressaltei acima, ele era um elemento externo que, como a 

cultura subalterna, podia travar o projeto de dominação política. Quando digo comunismo não estou 

a me referir nem à política do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e nem a ideologia em sua pura 

expressão. Estou mais a mencionar uma perspectiva política que ronda o jogo político e que parecia 

ameaçar os ditames do poder. Isto fica claro quando percebemos que dentro da tensão dos feirantes 

com o poder público nos primeiros anos da década havia a presença – e possivelmente as ideias – 

dos comunistas. É possível que a presença destes tenha potencializado a luta contra a feira que o 

poder público em toda a administração de Miguel Moreira realizou. É o que se depreende de um 

comentário de Ottoni em sua coluna de O Intransigente. Afirmou ele que na luta contra a feira “a 

primeira etapa (...) foi a extinção das celebres barracas comunistas”. Estas barracas eram onde os 

comunistas de reuniam, conversavam e, possivelmente, mobilizavam os feirantes para críticas às 

estruturas locais de poder. Segundo ele “os barraqueiros só encontraram defeza por parte dos seus 

camaradas comunistas”687. Mais do que presença, os comunistas estavam a defender a feira contra 

as investidas do poder municipal.

Em abril daquele mesmo ano, uma nota de primeira página torna isto evidente. Observemos:

Ouvimos, há poucos dias, um comunista bradando contra os céos e contra a terra, 
pela carestia da vida.
Sua cara era a mascara de toda a mentira universal. Era o mesmo comunista que 

686 CEDOC/UESC, O Intransigente, 13.06.1951, p. 01.
687 CEDOC/UESC, O Intransigente, 21.02.1951, p. 02.
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mandava noticias para seu jornal clamando contra o governo municipal, que 'estava 
perseguindo os camponezes que traziam seus produtos para vender na feira',  os 
quais neste caso, eram os revededores, porque nossa feira está livre de vêr senão 
5% de camponezes.
O mesmo homem que pedia providencias severas contra a carestia dos generos de 
primeira  necessidade  era  que  mandava  noticias  contra  as  primeiras  e  salutares 
medidas tomadas pelo executivo..... (...)
Ingenuos são os que acreditam na demagogia comunista, tolos são os que não lhes 
suspende a mascara para vêr a hipocrisia o servilismo ás ordens de Moscou para 
implantarem a anarquia em nosso paiz. (...)
Infelizmente, esses são os maiores parasitas da nação porque nada produzem, senão 
borrões nas paredes alheias, ou gritos histericos nas praças publicas ao invés de 
darem o bom exemplo, pegando na enxada e rumando para os campos, para produ-
zirem, porque o que nos falta não são opiniões, mas produção.688

Os comunistas estavam em ação em Itabuna pintando paredes, pregando políticas, conversando com 

trabalhadores como os feirantes. É preciso lembrar que a feira-livre era um dos principais centros de 

discussão daquele período, e ali estavam os comunistas para talvez dizer coisas obvias como afir-

mar que a crise de abastecimento não se resolveria com tabelamento, mas com uma mudança da 

política de produção e abastecimento regional. Mas neste debate também está uma guerra de infor-

mação. Ao mencionar o fato do comunista escrever para o seu jornal, o editor da nota mostra a preo-

cupação em manter uma versão apenas para a crise de carestia e defender as medidas tomadas pelos 

seu governo. Ainda é preciso notar que na classe dos ingênuos que aceitam os comunistas não mais 

estavam solitários os caboclos,  também os feirantes ali  estavam. Talvez houvessem muito mais 

“ingenuos” capazes de aceitar o comunismo e de estabelecer críticas às políticas locais com base em 

visões de mundo (ideologias) de esquerda.

Era sabido que haviam comunistas nos quadros da prefeitura naquele início de década. Foi o 

caso de José Rodrigues dos Santos. Ele era jardineiro da prefeitura e foi demitido em janeiro de 

1950 pela portaria nº 490 porque invés de estar plantando sementes nos jardins públicos, estava 

semeando a ideologia comunistas, “colocanto bandeiras, faixas comunistas pelas principais ruas da 

Cidade e distribuindo boletins provocando os Governos da República, do Estado e as autoridades 

policiais locais”689. Ele foi denunciado à prefeitura pelo próprio delegado local, Eudes Fontes Bri-

glia. Duas semanas após esta demissão, o Voz de Itabuna aplaudia o delegado por não ter permitido 

“sob nenhuma hipotese, que se realizasse (…) mais uma ignominosa provocação comunista nesta 

cidade, orientada por conhecidos stalinistas de Ilhéus”690. O jardineiro comunista ficou fora do qua-

dro funcional público até dezembro de 1958, quando, por força de ordem judicial  do TJB, que 

entendeu que ele foi ilegalmente demitido, foi readimitido691. Voltaremos a ele novamente, mas só 

688 CEDOC/UESC. O Intransigente, 12.04.1951, p. 01.
689 APMIJD.  JOMI, 28.01.1950, p. 02.
690 APMIJD, Voz de Itabuna, 11.02.1950, p. 04.
691 APMIJD. JOMI, 06.12.1958, p. 03.

252



este caso de demissão mostra como havia um temor da propaganda comunista e como o poder 

público local estava disposto a combater.

Outro caso foi o de Ciro Firmino dos Santos, preso em 22 de maio de 1954 na feira-livre sob a 

acusação de estar distribuindo panfletos intitulados “Povo de Itabuna” contra elementos ligados ao 

integralismo na cidade. O policial militar José Ferreira Campos, testemunha de sua prisão em fla-

grante, afirmou “saber ser o acusado realmente comunista”692. Ciro trabalhava na limpeza pública 

da cidade, era casado, tinha 48 anos e era natural do estado de Sergipe e afirmou ser analfabeto. No 

auto da prisão ele afirmou que “distribuia uns boletins que lhe fora dados por um senhor que estava 

na esquina do Instituto de Cacau, pessoa que ele respondente não conhece, mas que também não 

explicou a ele respondente o que era”693. Na nota de culpa, o delegado Major Alvim Rodrigues de 

Melo afirma que o boletim procedia de “nucleo comunista” e que estava processando Ciro pela 

transgressão à lei 1802 de 5 de janeiro de 1953694. Apesar de não citar o artigo, ficava claro que tra-

tava-se de crime “contra o Estado e a Ordem Política e Social”695. Segundo relatório do delegado, 

observa-se que a polícia estava preparando uma ação contra a reação dos comunistas aos integralis-

tas que estavam chegando à cidade. Os comunistas teriam solicitado a “confecção de boletins agres-

sivos cuja feitura foi (...) negada por certa tipografia local”. Tendo conhecimento disto, a delegacia 

“colocou policiais durante toda a noite em vigilância na Cidade, para obstar o pixamente de parêdes 

e que também se escrevesse o que fosse proibido por lei”696. O resultado desta operação foi a prisão 

de Ciro. Neste relatório, o Delegado afirma que este estaria sendo indiciado no artigo 11 e parágrafo 

3º da já mencionada lei697. Entretanto para o 2º promotor da comarca, Wilde Oliveira Lima, “o fato 

descrito (…) e narrado neste inquérito não constitui, de modo algum, crime previsto em nossa legis-

lação”698. E por causa deste parecer, o juiz Claudionor Ramos arquivou o processo e mandou soltar 

Ciro da cadeia pública em três de junho de 1954, ou seja, onze dias após sua prisão.

Casos como este mostram que a polícia esteve em alerta contra as atividades de comunistas. 

Por trás das páginas dos jornais, em meio aos processos crimes, começo a ver que havia muito mais 

agências comunistas ou de esquerda do que transparece a imprensa. Caso como os de José dos San-

tos e Ciro dos Santos possivelmente movimentavam os bastidores da política institucional e cons-

692 CEDOC/UESC. Judiciário de Itabuna – Inquérito policial contra Ciro Firmino dos Santos, 22.05.1954, p. 02, verso.
693 Ibidem.
694 Ibidem, p. 04.
695 Ver http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=108738, acessado em 25 de agosto de 2009.
696 CEDOC/UESC. Judiciário de Itabuna – Inquérito policial contra Ciro Firmino dos Santos, 22.05.1954, p. 05.
697 Tratava-se do crime de “fazer publicamente propaganda” (art. 11) de “de ódio de raça, de religião ou de classe” 
(letra b), onde “Pune-se igualmente, nos têrmos dêste artigo, a distribuição ostensiva ou clandestina, mas sempre inequì-
vocamente dolosa, de boletins ou panfletos, por meio dos quais se faça a propaganda condenada nas letras a, b e c do 
princípio dêste artigo” (§ 3º). Ver  http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=108738, acessado 
em 25 de agosto de 2009.
698 CEDOC/UESC. Judiciário de Itabuna – Inquérito policial contra Ciro Firmino dos Santos, 22.05.1954, p. 09, verso.
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truíam uma atmosfera de medo nas classes hegemônicas, que não apenas viam o comunismo nas 

ordens de Moscou e no debate ideológico de intelectuais de esquerda, mas na ação de sujeitos ordi-

nários na cidade, jardineiro, gari.

O medo era tão grande que fez com que O Intransigente, que se representava como veiculo 

democrático, defensor da liberdade de imprensa, negasse este mesmo pressuposto para a democra-

cia burguesa. Foi o que ocorreu quando este jornal defendeu a censura que foi realizada quando 

camelôs foram presos por estarem vendendo um jornal comunista.

Nosso bondoso confrade Diario da Tarde [jornal de Ilhéus],em edição de 4a feira, 
vem defendendo, como uma coisa natural e propria, a liberdade de imprensa, ante a 
acusação de que 'camelots' foram impedidos a vender jornais aos ferroviarios, sen-
do dois deles, menores, remetidos á polícia. Seria de fáto, o maior crime da nossa 
historia, fáto inedito, essa proibição. Mas qual foi o jornal proibido de circular? 
Justamente dois jornais, os jornais comunistas. E onde foram proibidos de circular? 
Entre os ferroviarios, onde querem os comunistas fazer uma celular para iniciar 
greve, implantara anarquia, justamente nesta hora de reconstrução da nossa estrada 
de ferro.699

A imprensa comunista parecia ser a exceção que justificava a regra da liberdade de imprensa, sobre-

tudo em si tratando de uma estratégia de articulação com uma categoria tão importante (e no sul da 

Bahia, tão pouco estudada) como eram os ferroviários. O editor da nota continua: “a liberdade de 

imprensa é uma cousa sagrada, sim, mas, tambem deve ser sagrado o respeito ás nossas instituições 

democraticas. Como podemos emparar a imprensa que, em todos os seus artigos e até nas mais 

minusculas e diferentes notas, termina com apelos aos operarios para fazerem revolução?”700.  A 

contradição evidente parece ser que para o editor, a “liberdade de imprensa” não fazia parte do 

leque de “instituições democraticas”, sendo que estas estavam mais ligadas ao fato de impedir uma 

revolução comunista – neste sentido o jornal se antecipava à lei 1802 de 05 de janeiro de 1953 que, 

em seu art. 11, proibia fazer publicamente propaganda para subversão da ordem social (letra “a”) e 

agravava a pena se esta fosse realizada em fábricas ou oficinas (parágrafo 1º)701. É claro que há aí 

uma noção de democracia que se opõe à ditadura vermelha ou ao modelo institucional de poder de 

Moscou. Porém a democracia mais parece um intermediário ideológico usado para legitimar, inclu-

sive, uma ação anti-democrática como a proibição de circulação de jornais na cidade. 

O comunismo, então, justificava um estado de exceção na democracia e nos direitos da liber-

dade de imprensa. Giorio Agamben afirma que apesar do nome “exceção”, este conceito “se apre-

senta muito mais como uma técnica de governos do que como uma medida excepcional”702. Walter 

Benjamin já tinha revelado isto muito tempo antes em sua oitava tese sobre o conceito de história. 

699 CEDOC/UESC. O Intransigente, 24.02.1951, p. 04.
700 Ibidem.
701 Ver http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=108738, acessado em 25 de agosto de 2009.
702 AGAMBEN, op. cit., p. 18.
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Afirmava ele que “o 'estado de exceção' em que vivemos é na verdade a regra geral”703.

Os comunistas itabunenses não estavam isolados. Além da relação com os vizinhos de Ilhéus, 

estes mantinham um trabalho de envio de informação para o jornal O Momento de Salvador, ligado 

aos comunistas. É isto que se percebe na resposta que o coronel, fazendeiro local, udnista e proprie-

tário de terras no bairro Cajueiro, Saturnino José Soares dá aos comunistas que enviaram carta 

àquele jornal em janeiro de 1950 afirmando que ele estaria sendo derrotado pelos foreiros de suas 

terras que lutavam contra o aforamento704. É possível que os comunistas locais estivessem apoiando 

aqueles foreiros na luta por sua moradia e contra a exploração da terra exercida por um coronel. Dez 

anos mais tarde, surgia na cidade o boato que o comitê que fazia campanha presidencial em prol do 

General Lott em Itabuna estaria cheio de comunistas705.

Além de agência comunista em Itabuna, existia ainda apoio a lutas armadas revolucionárias, 

como foi o caso do Manifesto de solidariedade do povo de Itabuna ao bravo povo Cubano, publica-

do no jornal de Canavieiras,  A Voz do Rio Pardo. Transcrevo integralmente este documento, pela 

sua singularidade em relação aos demais textos da imprensa regional:

Coerente com o nosso passado de lutas anticolonialistas.
Coerente com os nossos sentimentos panamericanistas.
Coerente com os postulados defendidos em São José da Costa Rica, da não inter-
venção nos assuntos internos das nações amigas.
Nós, povo de Itabuna (Estado da Bahia), levamos aos nossos irmãos CUBANOS, 
que ora atravessam momento crucial em toda sua historia de nação soberana, ven-
do-se ameaçado por uma potencia estrangeira, e ao SEU BRAVO POVO, os brasi-
leiros de Itabuna, que tambem sentimos o quanto pesa a ganancia dos «apatriados,» 
os nossos efusivos protestos de solidariedade fazendo votos e rogando aos Deuses 
que o lider das AMERICAS – FIDEL CASTRO prossiga na luta indomita e glorio-
sa em defesa do seu povo que há muito vive oprimido e espoliado pelos trustes que 
também exploram as riquezas de todas as nações irmãs da America Latina, e esten-
da em breve o seu ideal revolucionario ás nações amigas.706

É salutar perceber que tal documento foi publicado em jornal de fora da cidade – talvez pela neces-

sidade de falar em nome de uma cidade cuja elite recusasse esta fala. Mas é interessante notar que 

nas “franjas” das elites locais havia um debate sobre lutas coloniais, soberania nacional, revolução e 

etc. Muito embora não fossem incomuns apoios à Cuba neste período, como afirma Bruno Morei-

ra707, neste caso há uma guinada crítica contra os EUA (“potencia estrangeira”) e mesmo uma ade-

são política aos ideais nacionalistas cubanos. Mais do que isso, neste documento há uma tentativa 

703  BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas. Vol. 1. Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre literatura e história 
da cultura.  São Paulo: Brasiliense, 1987, p. 222-232. 
Disponível na web em http://antivalor.vilabol.uol.com.br/textos/frankfurt/benjamin/benjamin_01.htm. Página 3.
704 APMIJD. Voz de Itabuna, 25.03.1950, p. 02.
705 Biblioteca Pública do Estado da Bahia (BPEB). Seção de periódicos raros.  A Voz do Rio Pardo, 1ª quinzena de 
06.1960, p. 04.
706 BPEB. Seção de periódicos raros. A Voz do Rio Pardo, 2ª quinzena de 10.1960, p. 02. 
707 MOREIRA, Bruno de Oliveira. De heróis a tiranos: notícias da Revolução Cubana no Jornal A Tarde (1959-1964). 
Salvador: manuscrito, 2009. Agradeço ao colega a cessão do texto antes mesmo de sua publicação.
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de mostrar um “povo de Itabuna” totalmente distinto daquele caricaturado por “Ottoni” e aquele 

padrão político-discursivo. Todo este movimento político crítico em Itabuna podia assustar parte das 

elites e fazê-las fortalecer a luta por democracia e modernização.

Devemos lembrar que aquele padrão político-discursivo não fazia grandes defesas do capita-

lismo, chegando mesmo a estabelecer certeiras críticas – daí não ser tão espantoso a crítica ao EUA 

e a adesão ao nacionalismo Cubano. Entretanto, agora, começamos a notar uma presença do comu-

nismo e da crítica a ele. A democracia seria, então, o intermediário necessário entre a crítica ao capi-

talismo e a repulsa ao comunismo. Isto está em notas críticas sobre o povo brasileiro até análises 

conjunturais do comunismo. Em 1955 o jornal do PTB, Voz de Itabuna, denuncia que a Farmácia 

Globo vendia remédios pelo dobro do preço da Farmácia Brasil, na mesma cidade. Para o editor 

ptbista do jornal, “no Brasil só os ladrões de galinha são punidos”, nos outros tipos de roubo “os 

inquéritos, não passam de verdadeiras peças dramáticas”. Era preciso instituições mais democráti-

cas que defendessem o povo, porque tal  (falta de) justiça,  segundo o articulista,  “infelizmente” 

atraia mais pessoas ao comunismo708. 

Em 1957, o jornal de Ottoni analisava os avanços comunistas. Afirmava o periódico Diário 

de Itabuna que Moscou estaria reabilitando Trotsky, o que considerava um notável avanço. Isto teria 

como consequência, para o editor da nota, a substituição de Luís Carlos Prestes por José Maria Cris-

pim na direção do PCB. Lê-se: “estamos vendo o Partido Comunista mudando seus métodos recu-

perando seus verdadeiros valores, como o grande combatente Trotsky e tantas outras vitimas do 

próprio comunismo”. O que tornaria “os comunistas odientos” era o fato de ter massacrado vários 

dos primeiros revolucionários709. Ressaltava-se a mudança de rumo dos comunistas e seus avanços 

científicos, como na física – o que para o editor fazia parte de “investidas sobre as democracias”. O 

ponto alto de todo o debate não estava do lado dos comunistas, mas na empresa que teria de ser rea-

lizada para que eles não vencessem:

Perguntamos nós: Mudamos também de rumos? Melhoramos nossas condições de 
vida? Dignificamos a prática da nossa democracia? Estamos preparados para tornar 
nosso povo menos infeliz? Vamos exterminar a penúria e a fome?
Enquanto os comunistas ganham terreno, nós, no Brasil matamos a democracia, 
matamos a liberdade que gozamos e que só será valorizada quando a perdemos; em 
nome de uma politiquice que não tem fim e que se desarma ante o inimigo comum 
do regime que oferece vantagens materiais em troca de nossa liberdade, ou melhor 
falando em termos nacionais: em troca de nossa resistência em persistir errando, 

708 APMIJD. Voz de Itabuna, 23.06.1955, p. 02.
709 A reabilitação de Trotsky, entretanto, não limpava completamente a cena de sangue de mártires que fundou a Revo-
lução Russa. O próprio Trotsky como comandante militar foi o responsável pela guerra e massacre do marinheiros da 
ilha de Kronstradt, combatentes pró-revolução e que requeriam que os bolcheviques não retirassem as mãos do poder e 
devolvessem este a todos os soviets. Ver RISEL, Renè.  Preliminares sobre conselhos e a organização conselhista. In: 
Internationale Situationniste, nº 12, setembro 1969. Acesso da versão em português em 03 de setembro de 2009. Ver 
http://www.geocities.com/autonomiabvr/prelimi.html.
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porque somos os piores inimigos do nosso regime.710

Ottoni que participava daquelas críticas sistêmicas contra o comunismo, agora – através do 

seu jornal – contemplava alguma apreciação dos avanços destes. De um lado saldar Trotsky e os 

avanços na física, do outro mostrar que a forma como o Brasil conduzia sua democracia era a pró-

pria morte deste regime. Para o editor o problema estava no fato de que a democracia não era vivida 

de forma correta e plena em nosso país. É como se esta fosse insuficiente, carecendo de amadureci-

mento do eleitorado, de uma nova postura dos políticos institucionais e etc. Para não ceder ao “ini-

migo comum”, ao comunismo, era preciso fortalecer e melhorar a democracia. 

Esta mesma insuficiência e esta mesma necessidade de amadurecimento era vista nos sindica-

tos. Para o jornal de Ottoni, era necessário que estes tivessem “uma direção esclarecida (…) para 

não se transformar em pasto para as disputas políticas e porta aberta para os extremismos”. Este 

recado foi dirigido em fevereiro de 1958 ao Sindicato dos Empregados Rurais de Ilhéus e Itabuna 

que recentemente tinha conseguido seu reconhecimento pelo Ministério do Trabalho. Para o Diário 

de Itabuna 

o sindicato ora reconhecido deve pautar seu trabalho não contra os patrões, mas a 
favor da grande classe dos trabalhadores rurais. Evitar odios, escoimar-se aos maus 
elementos, não dar guarita à preguiça, ao odio, à tentativas de desorganisação do 
trabalho na zona cacaueira, ás reações decabidas e insensatas. 711

Aqui o texto pedagógico do jornal busca distanciar o sindicato do comunismo (que a imprensa liga-

va à preguiça e ao ódio). Amadurecer o sindicato, ter uma “direção esclarecida”, era pautar-se na 

aceitação do jogo democrático e no distanciamento da crítica às classes hegemônicas (aos patrões). 

O engrandecimento da classe não podia se opor aos patrões. Assim devia ser a pauta prática dos sin-

dicatos nos termos defendidos por Ottoni.

Isto, entretanto, nada deveria ter haver com não socializar as riquezas ou buscar num princípio 

comunista uma saída para os problemas que afligiram toda aquela sociedade. A luta política de 

mudança social era, para Ottoni, a negação da manutenção da exploração capitalista conjugada com 

o impedimento que houvesse uma revolução que alterasse o poder. Observemos o que ele escreveu, 

em março de 1958, em sua coluna “Meu Cantinho”: 

'No amago do comunismo e do socialismo existe uma verdade por isso há tantos 
comunistas e socialistas. Devemos entender essa verdade'. Assim se expressou o 
arcebispo do Maranhão, d. José Delgado. E prosseguiu: 'Realizemos a socialisação 
dos nossos recursos antes que compulsoriamente nos obriguem a isso, pois a huma-
nidade caminha para a socialisação'.
Eis aí, palavras sabias do arcebispo do Maranhão. E quem assim não pensar porque 
não tem cabeça, não tem olhos para ver nem ouvidos para ouvir. Porque não damos 

710 APMIJD. Diário de Itabuna, 25.10.1951, p. 01.
711 APMIJD. Diário de Itabuna, 21.02.1958, p. 01.
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logo, de bom grado, de coração, compreensivamente, o que nos poderá ser tomado 
mais logo, pela contigencia da vida?712

Ottoni se insere no grupo daqueles que tinham que dar para que não lhes tomasse. Este gesto de dar 

“de bom grado, de coração, compreensivamente”, representava em si só um medo de que a “conti-

gencia da vida” pudesse produzir uma revolução capaz de inverter a ordem política dominante. Nes-

te esforço estava a ideia segundo a qual o padrão de civilidade alcançado não comportava mais a 

discrepância dos níveis sociais, ou nas palavras de Ottoni: “não vê em que chegamos a um estado de 

civilisação que não comporta mais tanta gente miseravelmente sofredora e outra gente poposamente 

gosadora?”. Aquele padrão político-discursivo se mostrava tão forte capaz de em sua locução prefe-

rir manter a civilidade do que aumentar a riqueza. Ou talvez este discurso de civilidade só fosse um 

argumento para tentar convencer os de cima a repensar seus lucros. De uma forma ou de outra trata-

va-se de defender o poder das elites ante a ameaça revolucionária. O segredo para isto era simples, 

dizia Ottoni: “ao darmos a mão a alguem, não vamos perder o braço”.

Este é um segredo antigo que ainda hoje resiste na política brasileira. Resiste da abolição da 

escravidão até a crise do senado federal de 2009. Trata-se de antecipar-se à reação do excluídos, 

dando-os direito ou reformando a sociedade para que eles não façam por si só. Afirma Chalhoub 

sobre o abolicionista pernambucano Joaquim Nabuco que ele “desejava libertar os escravos para 

que eles não libertassem a si próprios. Dizia isso francamente. O seu projeto não concebia trabalha-

dores escravos como sujeitos políticos. Talvez jamais concebesse trabalhadores, quaisquer, como 

sujeitos políticos”713. E na atual crise de corrupção envolvendo atos secretos de nosso senado fede-

ral, o senador Critovam Buarque (PDT/DF) afirmou em discurso no plenário em 10 de agosto de 

2009: “Eu desejo que nós aqui dentro encontremos as saídas para que não seja necessário que a 

sociedade civil se mobilize contra nós”. E finalizou seu pronunciamento afirmando: 

Pois bem, eu creio que nós precisamos correr para tentarmos recuperar e não ser-
mos atropelados pelo movimento de massa neste País, pois o povo não avisa quan-
do acorda.  Ele está dormindo, como vem dormindo e, de repente,  dá um grito, 
como um vulcão, e passa por cima das instituições.714

Nos três casos, Ottoni, Nabuco e Critovam estavam preocupados com a manutenção da estrutura de 

poder. O primeiro com medo de uma revolução comunista; o segundo com medo de que se libertan-

712 APMIJD. Diário de Itabuna, 04.03.1958, p. 06.
713 CHALHOUB, Sidney. A enxada e o guarda-chuva: a luta pela libertação dos escravos e a formação da classe traba-
lhadora no Brasil.  Trabalho apresentado no  XXI Simpósio Nacional da ANPUH, Niterói, Junho de 2001 na mesa 
redonda intitulada “E. P. Thompson no Brasil: sua influência na historiografia da escravidão e do movimento operário”. 
Niterói, RJ: manuscrito, 2001, p. 14.
714 BUARQUE, Cristovam. "O povo não avisa quando acorda". Pronunciamento no plenário do Senado Federal na 
segunda-feira,  10  de  Agosto  de  2009  18:09.   Última  atualização  Segunda-feira,  10  de  Agosto  de  2009  18:10. 
http://www.cristovam.org.br/portal2/index.php?view=article&catid=27&id=3177%3Acristovam-qo-povo-nao-avisa-
quando-acorda  .   Acessado em 16 de agosto de 2009.
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do, os escravos pudessem desafiar um modelo de sociedade elitista; e o último com medo de uma 

dissolução do senado pelo povo (afirma ele: “a necessidade da permanência do Senado, que hoje 

está em discussão na sociedade brasileira”). A questão precisamente é perceber que foi e ainda é o 

medo (dos comunistas, dos escravos e da sociedade civil) que, certas vezes, fazem sujeitos produto-

res de consenso e legitimadores do Estado-nação optarem por reformas que visam, sobremaneira, 

diminuir as tensões das camadas subordinadas para evitar que tais tensões distendam o jogo do 

poder.715

Nabuco defendia seu projeto de sociedade, Cristovam defende o parlamento e Ottoni defendia 

a democracia contra o comunismo. E assim este último afirmou que

Capital e trabalho devem estar bem unidos, socorrendo-se para que nosso mundo, o 
mundo democratico não desmorone. Mas, tenhamos cuidado, Se gostamos disso, se 
somos mesmo democratas, o sejamos de fáto, olhando a comunidade dos nossos 
interesses, dos interesses dos patrões e dos empregados, do dinheiro e do trabalho, 
dos pobres e dos ricos, da nação e do individuo.
D. José Delgado tem tôda a razão. Se não dermos, nos tomarão.716

O que estava em jogo era a insustentabilidade do sistema de exclusão capitalista. Para Ottoni não 

seria possível manter civilidade e miséria social, bem como não seria possível sobreviver as demo-

cracias com as investidas comunistas que prometiam o fim da desigualdade social. O capitalismo 

era insustentável – “se não dermos, nos tomarão” –, mas deveria haver uma saída. E aqui volto à 

ideia inicial onde a democracia é a intermediadora entre uma crítica ao capitalismo e a repulsa ao 

comunismo. É neste jogo entre uma e outra que se insere a prática política de Ottoni e do meu 

“Ottoni” entre aspas. 

Subversão subalterna

Entre um e outro estava não apenas a democracia, também estava a cultura subalterna e toda a 

dificuldade em tornar os subalternos cidadãos modernos e democráticos. Em algumas críticas à 

subalternidade, em geral se afirma que é o fato de desconhecer os postulados do Estado-nação e os 

valores modernos que fazem os subalternos tombarem à dominação. Entretanto seria difícil crer que 

não houvesse mais dominação de classe nos países europeus que há uma nível de conhecimento do 

Estado muito grande por parte dos cidadãos. Penso, pelo contrário, que era o fato de ignorar parcial-

mente a lógica moderna de dominação é que fazia com que a subalternidade ainda ameaçasse o pro-

jeto e os valores daquela nova sociedade que as elites estavam imaginando (seja através dos crimes, 

715 Assim também pensava AL que em março de 1958 escreveu seu “Não está certo!!!” contra o não pagamento do 
salário mínimo. Ele alertava que isso era “uma comedia que irá se repetir por esse Brasil afóra, até que os proprios 
explorados, façam justiça com suas proprias mãos”. Ver APMIJD. Diário de Itabuna, 08.03.1958, p. 06.
716 APMIJD. Diário de Itabuna, 04.03.1958, p. 06.
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das práticas curandeiras ilícitas, da capoeira, da recusa ao padrão estético moderno, etc).

Para que a democracia pudesse intermediar tanto a crítica ao capitalismo como a luta contra o 

comunismo era preciso a formação e sujeição do cidadão (do tipo mimético europeu), a representa-

ção de uma sociedade e de um Estado moderno, bem como de uma exposição do progresso técnico 

e econômico. 

Porém o que temos visto é que modernidade, civilidade e progresso eram atributos que não 

sobreviviam à prática marginal dos estratos subordinados em Itabuna – nem às práticas rituais de 

filhos de santo, os roubos dos ladrões, a autonomia dos feirantes ou a diferenciação e estilo de vida 

dos mendigos, para alguns exemplos abordados durante esta pesquisa. Em certo sentido isto se dá 

porque a sobrevivência dos subalternos dependia do uso de símbolos e elementos criticados pelo 

discurso modernizador.  É o caso,  por exemplo,  da necessidade de criar  animais na cidade,  que 

afrontava  diretamente  o  discurso  urbanístico.  Muito  embora  criticasse  de  forma  substancial,  a 

imprensa sabia que a criação destes animais era necessário para a sobrevivência de muitos na cida-

de. Em geral se reclamava de “vacas, jumentos, burros, bem assim cabras e porcos”. O Diário de 

Itabuna afirmava em 1958 que estas pessoas “são donos de animais que lhes dão o sustento diario. 

São carroceiros, aguadeiros, carvoeiros (...). Sem o animal não teem sustento”. Embora reconheces-

se a luta pela sobrevivência, o jornal pedia que o poder público tomasse medida para “defender o 

interesse da cidade, livrando-a de animais, tambem não perseguirá os pobres que deles vivem”717. 

O próprio Ottoni criticando as pessoas que deixavam Itabuna por queixarem da falta de estru-

tura para morar, afirmou em 1957 que estas diziam: “uma terra em que os bois entram num colégio, 

causam alvoroço, ameaçam a vida dos transeuntes, não é terra em que se more!”718. Outro articulista 

que muito discutia este assunto era AL. Em vários de seus artigos “Não Está Certo!!!” ele criticou o 

efeito que as tropas e os outros animais causavam a cidade. Segundo ele, este aspecto já fazia a 

cidade ser chacoteada por vizinhos de Ilhéus, por exemplo chamando-a de “roça do Dr. Ferreira”719 

(Francisco Ferreira era prefeito de Itabuna nesta época). AL sequer escondia seu elitismo. Para ele 

um dos problemas das tropas era o fato que elas estariam “amassando os nosso 'cadilacs' estaciona-

dos nos meios-fios”. Mas aí não se configura apenas uma crítica elitista, AL também estava preocu-

pado com o urbanismo da cidade, pois as tropas atrapalhavam o fluxo de veículos nas ruas720. As 

reformas urbanas que se projetavam estavam preocupadas com a circulação dos automóveis e osten-

tar um grande fluxo destes era inserir Itabuna no mapa das cidades modernas. É o que se pode 

observar com a exposição de automóveis da Mercedes Bens realizadas em plena praça pública pela 

717 APMIJD. Diário de Itabuna, 10.01.1958, p. 06.
718 APMIJD. Diário de Itabuna, 24.10.1957, p. 04.
719 APMIJD. Diário de Itabuna, 23.11.1957, p. 04, 30.11.1957, p. 06 e 28.12.1957, p. 06.
720 APMIJD. Diário de Itabuna, 23.11.1957, p. 04.
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empresa Nicodemos Barretos Ferragens Sociedade Anônima em outubro de 1957 (ver ilustração 

36). Ali fica claro o desejo de substituir os animais pelos veículos, bem com fortalecer a presença 

destes na paisagem urbana. Para o Diário de Itabuna, aquela iniciativa mostrava “a capacidade dos 

agentes, seu espírito modernista, sua larga visão”. Tratava-se de uma “iniciativa de introduzir em 

nossa região, veiculos que possam ajudar ao homem trabalhar melhor nossas riquezas, explorando-

as racionalmente”. A exploração racional, entretanto, tinha seu lado produtor de miséria, pois deve-

ria “fomentar nossa agricultura, substituindo braços, barateando a produção”721.

Fotografia  publicada 
em APMIJD. Diário de 
Itabuna, 20.10.1957, p. 
14.

Se o caso da criação de animais na cidade, bem como de uso de tropas para carregar o cacau e 

outras mercadorias, mostram que a sobrevivência dos subalternos – e da própria economia cacaueira 

– dependia do uso de elemento não moderno (animais X automóveis), não podemos, entretanto, 

afirmar que os elementos anti-modernos dos subalternos eram todos questão de sobrevivência. Exis-

tia de fato uma distância cultural entre os valores cultuados pelas elites e os estratos subalternos. No 

caso do uso dos animais, além de sobrevivência, há também uma despreocupação com os valores 

urbanísticos por parte dos subalternos. 

Estas distâncias simbólicas estavam dispersas em todas as cidades. Elas podiam representar a 

própria dificuldade do subalterno em ser educado à mimese ocidental e, em parte, à própria demo-

cracia burguesa. Muitas queixas em jornais foram realizadas pela imprensa sobre as formas de uso 

que destruíam logradouros públicos, por exemplo. Um caso em específico, comentado por todos os 

jornais mencionados, é a destruição da Praça do Trabalho no Pontalzinho. Para a imprensa é como 

se o valor “trabalho” fosse algo que tivesse que ser cultuado, e a destruição daquela praça mostrava 

721 APMIJD. Diário de Itabuna, 20.10.1957, p. 14.
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toda a distância que estes subalternos tinham com um atributo moral tão importante para as elites. 

O Intransigente, em 1952, afirmava que o que reinava na Praça do Trabalho era “o império da 

desordem” e estabelecia dura crítica ao desrespeito que faziam com aquele bem público722.  Em 

1955, o Voz de Itabuna criticava as crianças que transformavam o jardim daquela praça em campo 

de luta corporal e outras artes723. O descaso dos moradores das redondezas era tamanho que em 

1958 até os fios dos postes eram roubados sem haver qualquer denuncia. Este fato fez com que o 

Diário de Itabuna escrevesse sobre a trajetória de desrespeito àquela praça: 

na cidade, parece não haver praça mais infeliz do que a do trabalho. Nasceu sob o 
signo da ingratidão. Um trabalho magnifico do prefeito Armando Freire, que foi 
excomungado pelos eleitores daquele bairro. Depois, veio a destruição da praça, a 
tal  ponto  que,  para  mantê-la,  foi  preciso  que  a  prefeitura  escalasse  um guarda 
durante o dia e um plantão noturno. E ainda assim não conseguiu evitar a destrui-
ção. Os garotos da redondeza transformaram-na em campo de bola. Todos os dias 
uma 'pelada'.724

Não é que o trabalho não fosse importante para os usuários daquela praça. Porém a ligação 

entre atributo trabalho e praça não tinha qualquer significação nem para as crianças e nem para os 

adultos que roubavam os fios dos postes. Aquilo era tão somente um praça e devia ser usada da for-

ma a dar mais alegria ao usuários: campo de lutas corporais e de futebol. O não respeito à estes 

valores fazia com que a cultura subalterna fosse dia-a-dia mais caçada, reprimida. As campanhas 

contra os jogos na cidade, a luta pela retirada dos mendigos das ruas e mesmo contra a feira-livre 

sempre insistiram na ausência do atributo trabalho. Dizia-se que os bicheiros eram preguiçosos e 

não queriam ganhar seu sustento dignamente. Que os mendigos podiam trabalhar e não o faziam. E 

que os feirantes só trabalhavam um dia na semana, passando o resto desta a fanfarrar pela cidade. 

Ottoni, um grande defensor do discurso do trabalho, afirmava que havia

três distinções no corpo social brasileiro, com relação ao trabalho: os que traba-
lham suando, fazendo do trabalho o meio de subsistencia sua e da familia; os que 
trabalham por trabalhar, para ir vivendo, não se intranquilizando que lhes falte o 
emprego e os que nada fazem, vivendo de expedientes, de  «facadas», dos meios 
mais  excusos  imaginaveis,  contanto que possam manter  a  fórma de malandros, 
ideal cultivado com carinho e defendido em tese pela alta «sociologia» boemia...725

Em termos de tipos e grupos sociais, poderíamos dizer que o primeiro grupo pudesse bem ser repre-

sentado pelo próprio Ottoni, enquanto o segundo grupo poderia ser representado pelo arquétipo do 

feirante  (trabalhando muito  pouco)  e  o  último grupo poderia  ser  representado pelos  mendigos, 

capoeiras e etc. O fato é que Ottoni afirmava que esta ausência do gosto pelo trabalho é que fazia 

com que a carestia aumentasse cotidianamente no início da década. Para ele faltava produtores e 

722 CEDOC/UESC. O Intransigente, 17.05.1952, p. 04.
723 APMIJD. Voz de Itabuna, 07.06.1955, p. 02.
724 APMIJD. Diário de Itabuna, 02.01.1958, p. 06.
725 CEDOC/UESC. O Intransigente, 07.07.1951, p. 02.
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produção. Ele queria que as crianças e jovens deixassem de brincar de “paralisado” (brincadeira que 

a pessoa tinha que ficar parado assim que a outra dissesse “paralisado”) para brincar de “acelerado” 

(brincadeira inventada por Ottoni onde a pessoa ao ouvir “acelerado” tinha de “sair correndo para 

fazer mais ligeiro suas obrigações”)726.

Ottoni passou parte desta década a dar exemplos de pessoas que eram “simbolos do trabalho” 

(título de um crônica dele em 1951). Ele dava o exemplo de Edson engraxate que sendo telegrafista 

de profissão, por causa da epilepsia, tomou um caixa de engraxate para não ficar sem ocupação. 

Parabenizava também o professor Euclides de Itororó que lecionava para 50 alunos naquele distrito 

sendo paralítico. Apesar de andar “com os joelhos e com as mãos no chão, como um quadrupede 

(...) essa imposição da doença não lhe tirou a disposição do trabalho”727. Quando fundou seu próprio 

jornal, Ottoni permanecia com este empenho. Em 1958 ele publicava a foto de José Alves de Souza 

que aniversariava em 14 de janeiro. Afirmava na pequena nota: “o aniversariante é cego. Daí o 

merito que tem. Porque, muitos, em sua situação, estariam pedindo esmola, mas o cego José, não. 

Ganha honradamente o pão de cada dia. E' nosso melhor vendedor de jornais”728. (Esta forma de 

publicidade da virtude do trabalho e contra a mendicância era comum em outras cidades.)729

Apesar  dos meritórios  exemplos de Ottoni,  o que podemos afirmar  é que existia  também 

negações da virtude do trabalho. Todos aqueles exemplos deviam contrastar com a presença de pes-

soas como Papai Noel nas ruas de Itabuna, que insistiam e lutavam para viver apenas da rua, sem 

trabalho, sem residência e pedindo ajuda aos transeuntes, ou mesmo de sujeitos como Vida Gozada. 

O número daqueles que praticavam golpes, dos boêmios, dos bandos de homens que faziam arrua-

ça, etc. mostrava que muito maior nas páginas da imprensa escrita eram os sujeitos que não contem-

plavam a virtude do trabalho. Isto, é claro, gerava uma sensação de que era preciso expor exemplos 

que mudassem a representação da cidade. Em certo sentido, há um medo de que Itabuna, por fim, 

não fosse tão trabalhadora como sua elite costumava insinuar em seus discursos laudatórios.

As campanhas de subordinação visavam, então, um reajuste representacional. Afirmar que a 

presença de subalternos (como os barraqueiros em 1951) era “perniciosa”730 ou dizer que “Itabuna 

não é manicombio ou reformatório. Basta de malandros e elementos perniciosos”731 era a convicção 

da repulsa à cultura subalterna. É claro que existe ai uma distancia cultural entre quem podia e 

quem não podia escrever nos jornais. Contudo havia também um receio do que poderia significar a 

726 Ibidem.
727 CEDOC/UESC. O Intransigente, 28.02.1951, p. 02.
728 APMIJD. Diário de Itabuna, 14.01.1958, p. 06.
729 Em um jornal de Vitória da Conquista em 1957 podia se ler uma matéria com título: “Um exemplo de hontadez e 
de trabalho! Invalido, trabalha mas não mendiga!”. Arquivo Público Municipal de Vitória da Conquista (APMVC). O 
Conquistense, 15.06.1957, p. 08.
730 CEDOC/UESC. O Intransigente, 21.02.1951, p. 01.
731 CEDOC/UESC. O Intransigente, 16.01.1951, p. 04.
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união de símbolos das experiências subalternas. O grito de liberdade dos mendigos, a luta por auto-

nomia e a união nas decisões dos feirantes, a coragem e audácia em enfrentar a polícia de jagunços 

e capoeiras, a insubordinação às leis dos ladrões e de outros segmentos sociais. A união de cada ele-

mento (liberdade, autonomia, união, audácia e insubordinação) poderia parecer com o comunismo 

ou com um campo muito propício para este. Neste sentido é possível que o medo que as classes 

hegemônicas tinham da cultura subalterna pudesse, em última análise, ser traduzido em campo para 

o comunismo. Isto não quer dizer que as lutas por subordinação estivessem escritas na história das 

lutas contra o comunismo. Melhor seria pensar o comunismo como preocupação que poderia realçar 

as necessidades de reforma na sociedade e com isso a subordinação dos grupos subalternos.

Se parece que a relação entre as agências subalternas e o medo do comunismo é exagero, tal-

vez seja necessário retornar ao jardineiro comunista José Rodrigues dos Santos. O encontro com 

este personagem em si só já é revelador. Ele foi achado em uma visita coletiva ao APMIJD que fize-

mos eu, Gissele Moura, Bruno Moreira (historiadores egressos da UESC) e Danilo Ornelas (estu-

dante de história desta instituição). Alguém achou sua demissão na prefeitura e passado pouco tem-

po depois outrem achou sua reintegração ao corpo serventuário municipal. Alguns meses (talvez 

mais de um ano) se passou e novamente em uma visita coletiva que eu e Danilo fizemos ao mesmo 

arquivo, este último achou um outro documento revelador neste momento. Tratava-se do Estatuto 

da  Associação  Itabunense  de  Culto  Afro-Bahiano  (ASSICAB),  publicado  no  Jornal  Oficial  de 

setembro de 1964732. O documento em si peculiar trazia ainda o nome de José Rodrigues dos Santos 

como suplente do Conselho Executivo. O jardineiro comunista que fixou bandeiras e faixas comu-

nistas nos anos que seguiram ao cancelamento de registro eleitoral e da cassação dos deputados do 

PCB, agora aparecia na fundação de uma associação

constituida por ilimitado número de associados, tendo por finalidade conservar e 
orientar o culto Afro-Brasileiro e Aborígene, com assistência social e material aos 
seus  associados,  inclusive  alfabetização de  adultos  e  crianças,  promovendo por 
todos os meios a divulgação e conservação do culto acima referido. [art. 1º]733

Trata-se de um projeto com bases sociais, preocupado em proteger os filhos de santo, inclusive alfa-

betizando-os (talvez preocupados na garantia  de seus direitos).  Casos como este,  de ligação de 

agentes comunistas com a cultura e a realidade subordinada, não foram incomuns. Lembremos nos 

foreiros em luta contra o coronel Saturnino José Soares que os comunistas defenderam em seu jor-

nal em Salvador ou mesmo da relação entre comunistas e feirantes. Em todos estes casos a impres-

são que se tinha é que o campo subalterno parecia ser terreno fértil para uma revolução, neste caso 

com participação de comunistas.  Como, então,  evitar  que este terreno fértil  fosse semeado, por 

732 APMIJD. Estatuto da Associação Itabunense de Cultu Afro-Bahiano. JOMI, 26.09.1964, p. 08.
733 Ibidem.
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exemplo, por um jardineiro como José Rodrigues dos Santos?

Modernidade entre comunistas e subalternos

O projeto modernizador  parecia  ser  o  carro chefe para o enfrentamento dessa simbologia 

insurgente dos subalternos (traduzida em comunismo). E é aqui que reside o outro grande problema 

das classes hegemônicas (retirando os próprio subalternos): a precariedade de “nossos modernos” 

ou a insuficiência de “nossa modernidade”. Em 1958, Ottoni precisou dar duas más notícias ao 

público. Tratava-se do “fechamento da padaria eletrica, Unica” e do “fechamento da Cantina Rio”. 

Segundo ele, tratavam-se de “dois estabelecimentos do nosso comercio que mereciam referencias, 

pelas instalações modernissimas, pelo bom gosto e pelo fino trato”. Segundo nosso jornalista não se 

tratava de decadência, mas de erros de planejamento. A Padaria Única teria instalado fornos elétri-

cos em uma “terra onde a eletricidade é precaria e de produção carissima, porque a oleo” e a Canti-

na Rio teria se instalado em local inapropriado. Ottoni, então, recomendava aos planejadores que 

fizessem “calculos perfeitos” para não mais ocorrer o que estava ocorrendo.734

Entrando nas minúcias sobre a precariedade do urbanismo e dos equipamentos públicos, o que 

fica claro é que a modernidade estava muito aquém do desejo destas elites. A feira-livre era constan-

temente denunciada como lugar anti-higiênico. A cidade ainda dependia da água fornecida pelos 

aguadeiros pois o abastecimento tubular de água era insuficiente e quiça chegava a todo o centro735. 

Os cinemas não pareciam atender aos padrões exigidos pelas próprias elites.736 O aeroporto não era 

asfaltado e ficava a desejar em comparação com o de Ilhéus737. Não havia recolhimento eficiente do 

lixo urbano, causando problemas quanto ao cheiro e ao grande número de insetos nas ruas738... 

Enfim “nossa modernidade” era totalmente distinta das imagens da Belle Époque paulista ou cario-

ca, e muito mais distante da europeia. Os responsáveis por isto eram os próprio capitalistas itabu-

nenses, como bem afirmou Ottoni em 1957. Ele estava reclamando da carência que fazia um cine-

teatro moderno quando disse: “uma solução que deveria ser nossa, mas, como sempre, o capital ita-

bunense é timido, quando se procura dar a Itabuna qualquer cousa”739.

Não sendo capazes de fomentar a própria materialização da modernidade imaginada, as clas-

ses hegemônicas tinham na dominação política dos subalternos a mais importante ferramenta para a 

734 APMIJD. Diário de Itabuna, 15.01.1958, p. 01.
735 APMIJD.  Voz  de  Itabuna,  07.10.1950,  p.  01,  27.01.1950,  p.03  e  Diário  de  Itabuna,  25.10.1957,  p.  04,  e 
CEDOC/UESC. O Intransigente, xx.02.1951, p. 04, 24.02.1951, 04 e 28.02.1951, p. 04.
736 APMIJD. Diário de Itabuna, 24.10.1957, p. 01.
737 APMIJD. Diário de Itabuna, 27.12.1957, p. 01.
738 APMIJD. Voz de Itabuna, 27.01.1951, p. 03 e 19.07.1955, p. 02, Diário de Itabuna, 04.11.1957, p. 01.
739 APMIJD. Diário de Itabuna, 24.10.1957, p. 01.
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legitimação de seu próprio poder. De modo que a subordinação se tornava a inscrição do tempo da 

modernidade dentro da cultura subalterna. Esta era (é) tomada como o não-lugar ou o espaço em 

branco, nos termos de Certeau740, do lugar que precisa ser escrito algo. As palavras modernas, então, 

buscam preencher o espaço (que se quer) vazio da cultura subalterna. Precisa ela ser apagada para 

que se possa escrever a modernidade – e este processo de apagamento (silenciamento) é também o 

processo de subordinação, colonização: é o espaço colonial (do medo, do estereótipo, do desejo, da 

dominação). Contudo, antes de negar a presença, esta inscrição moderna mostra a inexistência desta 

modernidade em termos concretos e absolutos e um poder da cultura subalterna que é uma contra-

modernidade em gestação. 

É como se os subalternos estivessem, também eles, se modernizando em uma leitura subversi-

va desta modernidade, uma interpretação que na maioria das vezes não corroborava com a transfor-

mação social-representacional que as elites esperavam. Aí está a subalterna tradução catacrética da 

modernidade ou uma tradução da modernidade aplicando um termo figurado à  um significante 

ausente (ou desconhecido)741. Por termo figurado podemos ler todos os usos condenados que subal-

ternos estavam a realizar dos equipamentos modernos ou cívicos (Papai Noel na imprensa defen-

dendo sua liberdade, os feirantes cimentando a feira e roubando nos pesos, a mãe Maria Augusta do 

terreiro do alto da Mangabinha dançando para a lente do fotógrafo do Diário de Itabuna...). Por sig-

nificante ausente ou desconhecido podemos ler todos os postulados teóricos defendidos por aquele 

padrão político-discursivo (seja uma noção de arquitetura moderna ou o princípio de Europa como 

nascente de todo o valor positivo da civilidade e modernidade, como afirmou Plínio de Almeida). 

A experiência  comunista,  a  crítica  ao  imperialismo realizada  no  Manifesto  em defesa  do 

“Povo Cubano”, a luta por autonomia dos feirantes, a defesa do seu povo do  Estatuto da ASSI-

CAB... todas estas experiências parecem fortalecer a noção de uma contra-modernidade (que tam-

bém pode ser pensada como uma modernidade de resistência como afirma o historiador mexicano 

Carlos Aguirre Rojas para os novos movimentos sociais latino-americanos – ainda que em outros 

termos742). A esta contra-modernidade pode-se somar também todos os movimento caóticos de defe-

sa de sua cultura, seu modo de vida, sua forma de usar a cidade que diversos grupos subalternos – 

sem institucionalizar-se, sem escrever manifestos, na ação direta e cotidiana – produziram na rela-

ção com as classes hegemônicas em Itabuna.

740 Afirma Certeau que Américo Vespúcio (o ocidente) “utilizará o Novo Mundo como uma página em branco (selva-
gem) para nela escrever o querer ocidental” e que “escrever é construir uma frase percorrendo um lugar supostamente 
em branco”. Ver CERTEAU, Michel de. A escrita da História. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982, p. 09 e 17, 
respectivamente.
741 BHABHA, op. cit., p. 337-339.
742 Ver capítulo 4 de ROJAS, Carlos Antonio Aguirre. Mandar obedeciendo: Las lecciones políticas del neozapatismo 
mexicano. Ciudad de Mexico: Contrahistorias, 2007.
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Esta contra-modernidade certamente influenciou na forma de fazer política em Itabuna. Con-

tudo, seguindo uma sugestão de Raymond Williams citada por Bhabha, talvez as deformações na 

cultura hegemônica não permitam que ela reconheça políticas e significados que não são buscados, 

o que acaba silenciando estas configurações políticas no interior da própria cultura política hegemô-

nica743. Esta preferiu seguir o discurso modernizador, ignorando as formas de agir e de fazer política 

dos estratos subalternos. Isto, é claro, produziu uma forma de dominação que não compreendia que 

o povo não é um e que a leitura dos símbolos da modernidade são distintas e produzem efeitos dis-

tintos744. Isso explica, sobremaneira, porque a repetição daqueles atributos e as insistentes campa-

nhas de subordinação dos subalternos – tratava-se da tentativa de enquadrar o povo em um único 

lugar interpretativo para a modernidade.

Por outro lado esta contra-modernidade (silenciada no interior da cultura e da história política 

de Itabuna) conseguia instaurar um crítica sistêmica àquele padrão político-discursivo.  Primeiro 

porque fazia emergir novos atores sociais numa cidade onde aparentemente (mas só aparentemente) 

só havia poder nos coronéis e nos novos modernizadores. Segundo porque a experiência de luta não 

formando uma classe operária unida para enfrentar as classes hegemônicas, dava, ainda assim, um 

instrumental simbólico e material que garantia direitos e autonomias para os distintos grupos subal-

ternos em luta, o que por sua vez aumentava a margem de manobra nas díspares lutas contra as clas-

ses hegemônicas – a única que podia intervir em todos os setores da cidade. Por último, e em conse-

quência das duas anteriores, porque esta contra-modernidade em suas lutas acusava a incoerência da 

própria dominação de classe que se queria legitimada, antes pelo paternalismo, e agora pela demo-

cracia. Esta incoerência foi certamente necessário para cada luta que se firmava e hoje nos dá condi-

ções para perceber Onde “Ottoni” não tem vez e onde aquele ideal moderno, civilizado e progres-

sista para, onde ele não tem condições de se legitimar.

743 BHABHA, op. cit., p. 348.
744 Ibidem, p. 338 e 344.

267



Considerações finais: a lesma e o pavão

Um dos cronistas que mencionei no primeiro capítulo a respeito de tomar a Europa como o 

lugar “de onde vem toda civilização”, Plínio de Almeida, publicou em 1960 dois pequenos poemas 

muito importantes para as últimas reflexões sobre distintos problemas envolvendo a subalternidade 

e as classes hegemônicas em Itabuna. 

Plínio nasceu em Santo Amaro da Purificação em setembro de 1904 e conheceu Itabuna em 

1911, ainda criança. Estudou em sua cidade natal e no Colégio Central da Bahia em Salvador, onde 

também trabalhou nos jornais soteropolitanos  A Tarde e  Diário de Notícias.  Nesta cidade, ainda 

estudante, participou do Centro Cultural Theodoro Sampaio, à época presidido por Anísio Texeira. 

Morou no Rio de Janeiro onde estudou na Escola Nacional de Belas Artes e, posteriormente, visitou 

diversos países na Europa – talvez por essa formação tivesse tomado a Europa como referencial de 

civilidade.  Quando retornou da  Europa,  Plínio  voltou  à  cidade  natal  onde escreveu e  publicou 

ensaio sobre o futuro urbano daquela cidade. Participou de círculos de literatura na cidade de Salva-

dor até que em março de 1951 visitou Itabuna, hospedando-se no Cristal Hotel. No ano seguinte já 

morava nesta cidade, onde lecionou no Colégio Divina Providência, no Ginásio Firmino Alves e na 

Escola Técnica de Itabuna. Neste segundo colégio foi professor de história e orientador do memo-

rialista e jornalista Adelindo Kfoury Silveira (que escreve sobre a história local). Mas lecionava 

também outras disciplinas, do latim à matemática ou desenho.745

Em Itabuna, provavelmente por conta de seu curriculum como intelectual, sempre esteve liga-

do ao poder público. Era reconhecido como exímio orador, servindo em solenidades públicas. Foi 

secretário do prefeito Francisco Ferreira em 1955, em 1957 foi secretário da câmara municipal de 

vereadores e voltou a ser secretário da prefeitura em 1960, no governo de Alcantara746. Esteve liga-

do às reuniões do Rotary Clube como membro, participou de concursos de poeta, expôs suas telas 

(ele também era artista plástico) em salões da cidade,  participou de comissões intelectuais para 

receber revistas de literatura do Rio de Janeiro e apresentou livros escritos por conterrâneos.747

745 Sobre a visita à Itabuna em 1951 e sobre o trabalho como professor e orientador de história ver ALMEIDA, Plínio. 
Fragmentos:  coletânea editada em comemoração ao centenário ao centenário de nascimento de Plínio de Almeida 
(1904-2004). Chrystiane S. Almeida (coordenadora). Salvador: Associação de Fomento à Cultura, 2005, p. 12 e 17. 
Sobre demais informações biográficas ver ALMEIDA, Plínio.  Plínio de Almeida: obra reunida. Flávio José Simões 
Costa (organizador). Ilhéus: Editus, 2009, p. 08-26.
746 APMIJD. JOMI,  01.10.1955, p. 09, Diário de Itabuna,  24.12.1957, p. 01 e  15.07.1960, p. 06.
747 Sobre Rotary e exposição de telas ver APMIJD. Diário de Itabuna, 13.11.1957, p. 01. Sobre concurso se poetas ver 
Diário de Itabuna,  23.12.1957, p. 01. A respeito da comissão de poetas para receber revista carioca ver BPEB. Seção 
de periódicos raros. Voz do Rio Pardo (jornal de Canavieiras), 1ªqui.04.1960, p.03. E sobre apresentação de livros de 
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Como se pode observar, Plínio era certamente um intelectual que esteve a serviço da cultura 

hegemônica durante quase toda a década de 1950. Conhecia, por tanto, os homens de governo, as 

reuniões íntimas desta sociedade de elite. Quando analisei a primeira matéria de um jornal local 

dentro de um terreiro de candomblé,  Ottoni  reconheceu Plínio como intelectual  folclorista,  um 

conhecedor da cultura popular748. E por certo ele conhecia e advogava a favor desta cultura popular, 

ora subalterna. Como foi o caso em 1958 quando em um artigo advogou a favor da forma do baiano 

falar as letras F (fala-se “fê”) e R (“rê”), alertando que 

pronunciando o bahiano 'fê', 'guê', 'jí', 'mê', etc., não está trazendo a pê-lo nenhuma 
inovação esdruxula, nenhuma consequencia literária que lhe deslustre os foros de 
sabedoria, dessa sabedoria que tem sido o cabo inconfundível, onde nos alimenta-
mos todos, vindos à luz da vida nêste solo que é, sob todos os aspectos, a esplen-
dencia nacional749.

Em outros termos, Plínio apesar de ser um intelectual de elite, esteve ao mesmo tempo de olhos na 

cultura popular e ao lado dos homens que a subordinava.

Em 1960, então, o jornal ilheense  Diário da Tarde, no mês de maio, publicou dois poemas 

deste intelectual. No dia 23 publicou um de nome A lesma:

Eis que se move a lesma, e como vil, se arrasta
É nojenta, lustrosa, o dorso cor de lama...
Nos cantos do quintal, encolhida, se engasta,
E no ponto onde está só babugem derrama.

Do desvão limpo e claro, onde a luz se esparrama,
É de ver como lerda, a mísera se afasta,
Ouro moído a cair do azul da esfera vasta
Onde flameja o sol, escravo de eterna chama.

Que prestígio terá para o mundo uma lesma?
Arrasta-se no pó, no lodo se retrata,
Sob um fado fatal, desgraçada se humilha,

Morde o chão, infeliz, com nojo de si mesma,
Mas deixa no caminho um rastilho de prata,
Arabesco de luz que lampeja e vidrilha!750

Como em uma acepção benjaminiana de história, Plínio fita a lesma, a vê nojenta, se arrastan-

do, vil, mísera, desgraçada, humilhada, mas ao final após o seu arrastar ele enxerga um rastilho de 

prata, um rabisco de luz, algo que cintila, que brilha momentaneamente. Não há nesta metáfora o 

risco e a certeza da história de subalternos? Não há na lesma (e até o penúltimo verso) uma figura 

conterrâneos ver APMIJD. Diário de Itabuna, 28.07.1960, cad2, p. 01.
748 Ver primeiro capítulo.
749 APMIJD. Diário de Itabuna, 31.01.1958, p. 02.
750ALMEIDA, Plínio de Almeida, op. cit., p. 113.
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do subalterno como visto pelas elites e por certos intelectuais também subordinadores? Mas não 

existe em seu rastro (nos últimos dois versos) uma luz capaz de nos ensinar lições duradouras sobre 

a própria subordinação? Walter Benjamin afirmou em sua quinta tese sobre o conceito de história  

que “a verdadeira imagem do passado passa célere e furtiva. É somente como imagem que lampeja 

justamente nos instante de sua recognoscibilidade, para nunca mais ser vista, que o passado tem que 

ser capturado” (grifo meu)751. Não há então no lampejo do rastro da lesma a imagem que lampeja no 

momento que a reconhecemos?

Quais das personagens subalternas desta trama difusa e caótica que tenho chamado de histó-

rias de subordinação na sociedade itabunense da década de 1950 que aos olhos das classes hegemô-

nicas da época não pareceriam com a lesma de Plínio (sem os últimos dois versos)? Mesmo aqueles 

que eram tomados como violentos e até certo ponto perigosos, também eram vistos como pequenos 

diante do progresso e grandeza da cidade-sociedade imaginada por estas elites. Plínio por certo 

reconhecia isto, ainda que não necessariamente discordasse. Sabia que aqueles subalternos olhados 

com desprezo possuíam uma luz esclarecedora que lampejava no passar. O rastro da  lesma era a 

própria história dos subalternos, era o caminho deixado após o percurso do tempo – era a história do 

mendigo Cara Torta que se revela como um herói de guerra esquecido, a história do jovem ladrão 

Aracildo que na verdade buscou tão somente emprego ou a história dos feirantes que criticados e 

perseguidos na imprensa, prestavam um importante serviço à localidade. Aquele rastro lampejava e 

talvez Plínio com seu interesse folclorista tivesse interesse de investigá-los. Como Nicolau Midlej 

ou H. Sousa que ao escreverem sobre o mendigo Papai Noel, olhavam-o com pena e comiseração, 

mas enxergavam nele uma fonte de esclarecimento (para o primeiro o caminho da humildade cristã, 

para o último alguém que pagava sua sina com comprometimento).

Mas Plínio não reconhecia apenas a necessidade de fitar este rastro de prata, estas histórias de 

lesmas. Ele retirava dali também lições de crítica às elites. Dois dias após a publicação deste poema, 

o Diário da Tarde publicou um outro do mesmo poeta, O pavão:

A passo lento e lento empavesado o busto,
Olhando superior, o lugar onde passa,
Julga-se, sem pavor, um fidalgo de raça,
Somente por possuir o porte belo e augusto.

Olhando os pés porém – infinita desgraça!
Reconhece o destino infamante justo,
Que lhe deu o primor multifário vetusto
Da plumagem que é resplendente de graça!

751 LÖWY, Michael. Walter Benjamin: aviso de incêndio: uma leitura das teses “Sobre o conceito de história”. São 
Paulo: Boitempo, 2005, p. 62.
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E qual se fora um rei, sereno e poderoso,
Crente que possui uma riqueza das penas,
Dos pés se esquece, então, fruindo estranho gozo.

E ei-lo, calmo, a girar com requintes de arte
Na grata maciez dessas tardes serenas
A cauda aberta à luz como um régio estandarte752

O poeta fazia lembrar às elites, ao pavão, de seus pés vetustos, quer dizer, desgastado pela 

idade, enrugado, pés de galinha que nada tinha haver com a sua bela cauda aberta. Diferente da les-

ma que apesar da desgraça possuía um rastro de luz, o pavão apesar da beleza possuía uma “infinita 

desgraça”, um “destino infamante justo”. No poema, Plínio mostra que muito do sentimento de 

superioridade do pavão (das elites) é consequência de como ela mesmo se vê e não do que é. Daí 

expressões como “olhando superior”, “julga-se, sem pavor, um fidalgo de raça” (“apenas por pos-

suir porte belo e augusto”), “qual se fora um rei” e “crente que possui”. 

Esta vaidade de pavão que a elite tinha foi reconhecido por este intelectual que conviveu em 

seu seio por quase um década quando da publicação destes dois poemas. Mas não se trata apenas de 

uma crítica à vaidade. Plínio faz lembrar ao pavão de seus pés que andam esquecidos em seu envai-

decer. Os pés também são onde se pisa, por onde anda. E não deixo de ver neste poema também 

uma alusão às teses benjaminianas.  O pavão vaidoso de si bem parece com a imagem do cortejo 

triunfante dos dominadores. Em sua sétima tese, Benjamin afrrma:

Ora, os dominantes de turno são os herdeiros de todos os que,algum dia, venceram. 
A identificação afetiva com o vencedor ocorre, portanto, sempre, em proveito dos 
vencedores de turno. Isso diz o suficiente para o materialista histórico. Todo aquele 
que, até hoje, obteve a vitória, marcha junto no cortejo de triunfo que conduz os 
dominantes [a marcharem] por cima dos que, hoje, jazem por terra.753

A marcha triunfante das elites, pisa, com seus pés de pavão naqueles que “jazem por terra”. Os pés 

desgraçados do pavão nada mais é do que a marca deste marchar por cima, deste pisar. É a marca 

que o progresso deixa ao acumular suas barbáries754.

Apesar de toda atuação nos círculos de cultura de elite e de relação com o poder público, Plí-

nio jamais conseguiu, em vida (morreu em 1975), publicar seus livros de poemas. O professor Flá-

vio Simões, aluno dele, “ouvia de Plínio uma velada mágoa” a este respeito755. Talvez esta fosse um 

dos motivos de Plínio estabelecer sutis críticas à estas elites, de mostrá-las em sua vaidade e prepo-

tência. O que estou a afirmar é que não se tratou apenas de uma impulsão minha por encontrar his-

752  ALMEIDA, Plínio de Almeida, op. cit., p. 112.
753 LÖWY, op. cit., p. 70.
754 Na nona tese, Benjamin fala do Anjo da História que tenta parar as catástrofes, mas uma tempestade sopra do paraí-
so e é tão forte que ele não mais consegue fechar suas asas. Esta tempestade o impele para o futuro. Para Benjamin “o 
que nós chamamos de progresso é essa tempestade” que vai acumulando barbáries por onde passa. Ibidem, p. 87.
755 ALMEIDA, Plínio de Almeida, op. cit., p. 10.
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tórias subalternas e espremer delas (quase as torturando) experiências que possam ser pontos de 

referência para críticas às classes hegemônicas. Contemporâneos daquelas subalternos, como Plínio, 

conseguiam ver estas experiências como fundamentos críticos à tais classes. 

Meses mais tarde, em julho de 1960, o pavão abriria suas plumas em grande estandarte. Era o 

cinquentenário da emancipação de Itabuna. Naquele mês o Diário de Itabuna deu espaço para crô-

nicas e histórias de Itabuna. A identificação afetiva com os dominantes era clara. Não que inexistis-

se citação ou menção aos trabalhadores. O engenheiro Nelson de Oliveira que escreveu artigo “De 

Tabocas a Itabuna”, dedicou um tópico à homenagem aos operários, mas suas maiores atenções se 

dedicavam aos grandes sobrenomes. Nelson Oliveira, também como Lurdes Bertol  Rocha o fez 

atualmente em sua tese, falava dos desbravadores como homens que “erqueram Tabócas, construira 

Itabuna, derramando 'lagrimas suro e sangue'”, como se não houvesse nisto nada para se criticar, 

como por exemplo o sangue indígena derramado. E como quem tenta frear o impulso da própria 

barbárie causada pelo progresso de Itabuna, afirmava ainda que “exceto a raça amarela, todas as 

outras raças marcaram encontro na terra do cacau e aqui têm vivido sem preconceitos de côr e de 

credos, identificados no mesmo ideal de formação da nacionalidade”756. É evidente que o engenhei-

ro silenciava as perseguições à candomblés, o preconceito aos negros e os indígenas mortos. A men-

sagem que passava era que o projeto dos desbravadores (os vencedores de ontem) se concretizou 

sem barbárie.

O cinquentenário de Itabuna foi um grande marco para reconquistar uma coerência perdida no 

processo de subordinação dos diversos grupos subalternos. Seja o desfile cívico do aniversário, a 

urbanização do centro ou o lançamento de livros de memória da cidade que escondiam os principais 

problemas enfrentados na década precedente, 1960 foi um ano de intervenções das elites para uma 

reconquista de uma ordem hegemônica que desde o início da década de 1950 estava sendo desafia-

da de forma caótica e dispersa (como os mendigos e ladrões) ou de forma organizada e política 

(como os comunistas e feirantes). 

Os embates que preciso travar nestas considerações finais são de ordem política, mas também 

de uma revisão final dos principais problemas enfrentados. Por esta razão precisarei pensar nas 

razões e utilidades das críticas757. Aquele padrão político-discursivo do “Ottoni” vigorou durante 

quase toda a década. Ele sustentava um princípio bem intencionado, modernizador, militante em 

756APMIJD. Diário de Itabuna, 19.07.1960, p. 05 e 06.
757 Analisando a teoria de Pierre Bourdieu sobre habitus e a formação da prática, Certeau afirma que este “procura não 
tanto indicar essa realidade mas antes mostrar a necessidade e as vantagens de sua hipótese para teoria”, ressaltando que 
o interesse teórico é não apenas se mostrar inteligível na lógica, mas atender demandas políticas e sociais. Ver CER-
TEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994, p.127. Por outro lado Ber-
nard Lepetit dizia que o importante da história é ser pensada como um sistema de críticas. Ver LEPETIT, Bernard. Por 
uma nova história urbana. Organização Heliana Angotti Salgueiro. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: 
2001, p. 14.
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prol da cidade. Mas possuía em seu encalço um duplo subordinação, pois também era responsável 

pela organização de uma coerência discursiva para a subordinação de diversos grupos subalternos 

na cidade. Por outro lado existia a sincrônica presença subalterna naqueles discursos. Apenas atra-

vés da crítica à subalternidade foi possível acessá-la em diversas expressões de sua existência. De 

modo que sugiro ter existido também um duplo insubordinação no sujeito subordinado. Este segun-

do duplo produziu uma política contra-hegemônica que foi capaz de limitar aquele padrão político-

discursivo e, hoje, é capaz de munir a sociedade do presente de outros significados para as formas 

de luta por mais participação no poder ou mesmo para uma inversão deste poder.

No duplo despótico sabemos que em meio às políticas modernizadoras existia a exclusão e 

subordinação do negro, uma visão de mundo machista758, um percepção de igualdade civil apenas 

para as elites759, etc. Negro-branco, elite-subalterno, homem-mulher... tais dicotomias no tratamento 

dos casos envolvendo uns e outros atentam não apenas a, já reiterada por muitas pesquisas, extrema 

subalternidade da mulher negra e pobre760, mas também revela que no âmbito de um discurso cívico 

e democrático se mascaravam formas de subordinação baseado em uma taxionomia social. Os tipos, 

padrões ou condições de sujeição eram ao mesmo tempo fixados na base do estereótipo, como orga-

nizados a partir das necessidades de controle – isto, é claro, não representa apenas as formas do 

domínio das classes hegemônicas, mas também algumas de suas fraquezas e alguns de seus limi-

tes761. 

Então aquele padrão político-discursivo trazia no âmbito de sua democracia, de sua luta pela 

modernidade, pelo progresso e pela civilidade, uma ironia social latente: ser um padrão subordina-

dor, classificador, sustentado por um sistema de exclusão do qual nem a memória oficiosa, nem a 
758 Em um texto de sua coluna “Meu Cantinho”, Ottoni contava o ocorrido no Rio de Janeiro, onde o sr. Osvaldo do 
Reis  tentou o desquite  judicial  com sua esposa por esta  ter  ido “para um baile carnavalesco,  onde dançou até  se 
esfaldar”. “O juiz, um simplório, não concedeu o desquite e ainda condenou o pobre coitado do requerente ao pagamen-
to das custas”, afirma Ottoni. Assim terminou sua crônica: “Esta é bôa... alem da queda, coice... O pobre, o coitado, o 
infeliz do Osvaldo Reis teve que se resignar a ficar com a mulher fulionica, que, sem ligar o marido, foi ao baile de Car-
naval, pintou o sete e teve ainda a seu favor a palavra togada...”. Visões machistas como esta não eram incomuns, ainda 
que o espaço me impede de dar outros exemplos. Ver APMIJD. Diário de Itabuna, 14.02.1958, p. 06.
759 Ottoni também reclamava de abusos policiais quando um homem incendiou acidentalmente objetos do cinema em 
Ibicaraí. Os policiais o prenderam, mas para Ottoni “houve abuso de força, criou-se o incendio e foi preso o contador de 
uma agencia bancaria, pessoa destacada no local”. APMIJD.  Diário de Itabuna, 14.01.1958, p. 01. Sete anos antes, 
quando editava o O Intransigente, Ottoni não parecia achar estranho que delegados já tivessem surrado negros malan-
dros.  CEDOC/UESC. O Intransigente, 03.03.1951, p. 04.
760 Afirma o relatório do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) sobre o mer-
cado de trabalho da população negra: “os resultados permitem concluir que a discriminação racial sobrepõe-se à discri-
minação por sexo, combinando-se a esta para constituir o cenário de aguda dificuldade em que vivem as mulheres 
negras, atingidas por ambas”. DIEESE – Mapa da População Negra no Mescado de Trabalho. Acessado no dia 06 de 
agosto de 2007, em http://www.dieese.org.br/esp/negro.xml.
761 Casos como o do golpista George D'Abeville D'Allençon, que passando-se por advogado de origem aristocrática 
que representava revista jurídica, bem trajado, com boa conversa, esteve em 1958 em Itabuna e Ilhéus recebendo apoio 
da elite, retirando-lhes dinheiro, namorando as jovens ricas da cidade, hospedando-se em hotel pago pelos ricos , apli-
cando golpes envolvendo a assinatura da Revista Forense de direito. Suas vitimas em geral foram pessoas que se con-
venceram  de  sua  representação  da  cultura  hegemônica,  moderna  e  civilizada.  Ver  APMIJD.  Diário  de  Itabuna, 
23.01.1958, p. 06.
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historiografia classista ou a saudosista (tradicional?) regional mencionam. Nesta memória ou nestas 

historiografias o sistema de exclusão é baseado tão somente no poder dos coronéis, como se este 

não fosse parcialmente criticado e parcialmente legitimado, por exemplo, por aquele padrão políti-

co-discursivo e como se ele por si só não produzisse uma incoerência essencial em seu fazer. Acusar 

tal incoerência é, conforme afirma Dipesh Chakrabarty, “escrever na história da modernidade as 

ambivalência, contradições, uso da força, das tragédias e das ironias que a acompanham” e acusar 

que “a repressão e a violência (…) são ferramentas tão importantes na vitória do moderno como o 

poder de convencimento de suas estratégias”762. Estas duas assertivas do historiador indiano pare-

cem traduzir sobremaneira como o capítulo da modernidade na história de Itabuna (ou do Brasil) é 

indissociável do capítulo violência.

O duplo despótico da subordinação é a inscrição da fala da civilidade que depende de um des-

potismo violento no seu encalque. Daí que surge noções como o efeito trema (quando Ottoni, por 

exemplo, buscava sinalizar uma leitura da modernidade para os subalternos, explicando aos sindica-

tos como deviam agir) e a tradução de um medo em comum (que passava do medo à subalternidade 

em luta contra o comunismo). É revelador, tão quanto a incoerência deste duplo despótico, a incoe-

rência do realismo daquele padrão político-discursivo. A aguda repetição daqueles atributos à cida-

de de Itabuna agora representam também a inversão de um discurso: a repetição invés de marcar a 

presença daquela realidade (daquela cidade moderna, civilizada e progressista), mostra como havia 

ali uma ausência preenchida por um desejo. Tais repetições eram, nos termos de Certeau, “substituir 

sub-repticianamente o verídico pelo utilitário”763. Aquelas falas fingiam uma cidade imaginada na 

insistência para que ela assim se tornasse. Se as provas empíricas da realidade daquela cidade ima-

ginada faltam, devo ter mostrado, ao longo do texto, provas em contrário. Ou seja, não apenas o 

fator despotismo no fazer desta cidade imaginada apresentava a contradição daquelas classes hege-

mônicas, o seu próprio monólogo laudatório acusava que a necessidade de defender aqueles atribu-

tos de forma veemente reconhecia a veemência da descredibilidade dos mesmos por grande parte da 

subalternidade (é olhar a calda do pavão para se esquecer dos pés).

Se por um lado os indícios da contradição da ação modernizadora-civilizadora produz, por si 

só, uma rica possibilidade da emergência de uma forma de fazer história crítica, o reconhecimento 

de que esta modernidade encontrava resistência ou barreiras para seu avanço produz, por outo lado, 

uma compreensão de que a crítica à esta modernização não está apenas no campo da historiografia, 

762 CHAKRABARTY, Dipesh. Postcoloniality and the Artifice of History: Who Speaks for "Indian" Pasts? In: Repre-
sentations, No. 37, Special Issue: Imperial Fantasies and Postcolonial Histories. (Winter, 1992), p. 21.
763 Continua Certeau, “é imaginar uma convicção pela simples razão de que dela se necessita, declarar uma legitimida-
de porque ela preserva um poder, impor a confiança ou fingi-la em virtude de sua rentabilidade, reivindicar a crença em 
nome de instituições cuja sobrevivência se torna o objeto fundamental de uma política”. Ver CERTEAU, Michel de. A 
cultura no plural. Campinas, SP: Papirus, 1995, p. 27.
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mas esteve ao rés do chão em práticas que pareciam irredutíveis às histórias até então contadas. 

Nestas histórias sequer apareciam a insubordinação como referente da pratica política dos subalter-

nos – em certo sentido, sequer aparece o subalterno como sujeito político. Mas uma vez reconheci-

do este duplo despótico da subordinação, torna-se necessário pensar a cultura e política subalternas 

como campos de enfrentamento da referência superficialmente positiva da modernização e da forma 

despótica de imposição desta.

Possivelmente tais contradições da politica das classes hegemônicas tornaram seus símbolos e 

atributos não críveis (ainda nos termos de Certeau) para grande parte daquela subalternidade. Os 

comunistas atestavam uma descrença pelo capitalismo (compartilhado por muitos não comunistas); 

os feirantes, pelo poder público; os mendigos, pela moral e espiritualidade das classes hegemônicas; 

os “valientes” e brigões de rua, pelo monopólio estatal do uso da força; os ladrões gatunos, pela 

propriedade privada; os alto-falantes, pela cultura hegemônica e pelo exclusivismo (ou monopólio) 

da informação; os prisioneiros companheiros de Rosalvo dos Santos, pelo juiz da comarca local; os 

foreiros do Cajueiro, pelo poder do coronel proprietário legal das suas terras; os filhos de santos e 

doentes que buscavam os curandeiros, pelo monopólio médico da cura; os eleitores que abstinham-

se do voto e aqueles que o vendia, pela democracia representativa burguesa; etc. É claro que tais 

descrenças tornadas recusas são representações extraídas de práticas subalternas em momentos e 

situações específicas. Nem por isto são menos reveladoras de que no fundo da insubordinação esta-

va se inscrevendo uma descrença nos valores cultuados e difundidos pelas classes hegemônicas. E 

aqui entramos no segundo ponto desta conclusão que é o duplo insubordinação.

Atores sociais com máscaras politizadas, marcados como comunistas, eram, para muitos his-

toriadores e muitos agentes hegemônicos que viveram a década de 1950 em Itabuna, mais importan-

tes dentro do enfrentamento ao capitalismo do que os outros atores sociais colhidos no cotidiano e 

marcados nas páginas policiais como marginais, criminosos, pobres. Esta bifurcação parece apontar 

para a politização dos primeiros e para a subordinação dos últimos ante o domínio das classes hege-

mônicas. Isto acaba produzindo um efeito historiográfico onde os comunistas são bons reservatórios 

para história de insubordinação e luta contra os inimigos de classe, enquanto estes outros marginais 

apareçam como provas da  dominação de classe.  Quero abrir  uma discordância radical com tais 

pressupostos. A história dos marginais deve mostrar que há uma politização do cotidiano, em termos 

por vezes radicais, que levam sujeitos subalternos a críticas sistêmicas contra a dominação ou em 

exercícios diretos de enfrentamento do poder. Assim também, a história dos comunistas também 

pode mostrar como a subordinação não é uma condição apenas classista e que aquele que se imagi-

na politizado bem pode subordinar o alheio – isto seria evidente caso acreditássemos no gari Ciro 

dos Santos quando ele afirmou que sendo analfabeto entregou os boletins comunistas à pedido de 
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um homem e que por isto foi preso.

Acusa-se muitas vezes que as transformações ocorridas na sociedade brasileira no final da 

década de 1950 e no início da posterior foram causadas pelos movimentos sociais e políticos que, 

em âmbito nacional, estavam buscando a realização de reformas na nação. Isto é correto, mas incon-

cluso. Enquanto o cotidiano, a cultura, as prátias marginais não forem analisadas, mensuradas, não 

se pode afirmar que as transformações da sociedade tiveram como força motriz os movimentos 

sociais. Itabuna, como observatório em um esquema de escala, pode mostrar que muitas transforma-

ções de uma sociedade são impulsionadas por problemas que esta mesma sociedade produziu e que 

não consegue  controlar,  resolver. O marginalismo subalterno, no caso de Itabuna, freou inúmeros 

desejos e projetos das elites como o mercado municipal, a urbs saneada sem mendigos ou vagabun-

dos, a destituição dos terreiros de candomblé e etc. Não há neste freio também uma transformação 

social importante? Não houve nestas práticas subalternas componentes que produziram uma outra 

sociedade que não a que as elites queriam impor? Tais histórias – caóticas e dispersas – dos subal-

ternos não devem ser também depósitos de experiências para a mudança da sociedade em nosso 

presente?

É preciso romper com o horizonte de dicotomia entre os subalternos “politizados” (neste caso, 

comunistas)  e  os  subalternos  não  institucionalizados  (marginais).  Ambos  freavam a  dominação 

daquele discurso do “Ottoni” e os projetos de cidade das classes hegemônicas. Os primeiros mostra-

vam uma outra possibilidade de se pensar política e sociedade fora dos padrões burgueses, ao passo 

que participavam como uma contra-corrente dos processos políticos ideológicos. Os últimos nega-

vam os ajustes modernizantes tão caros para a publicização ideológica e para o domínio de classe. 

Para as classes hegemônicas, um e outro eram problemas a serem sanados. Por vezes estes dois gru-

pos imaginários se tocavam, como é o caso de José Rodrigues dos Santos, filho de santo e comunis-

ta. Em interseção ou não, estas formas políticas de subalternidade manejaram forças que resistiram 

à noção precária de domínio totalitários das classes hegemônicas, de cidade moderna e de Itabuna 

homogênea. Tais experiências no campo onde “Ottoni” não tem vez revelam novos atores sociais 

que politizam o cotidiano e mostram uma pluralidade das formas de lutar e viver uma cidade cujo 

discurso que mais ecoou os negavam. 

A tradução do medo em comum mostra como para as classes hegemônicas, comunistas e mar-

ginais (marginais à cultura hegemônica e não às leis necessariamente) eram problemas traduzidos 

num denominador comum: derrota da democracia. Fosse a ameaça de uma revolução, ou a falta de 

civilidade vivida na cidade, era impossível para as elites manter sua forma de dominação sem fazer 

ajustes que liam e interpretavam as agências de uns e de outros – este é o caso de 1960 como inter-

venção. A subalternidade na mais ampla expressão de sua tecedura, enquanto força social à qual se 
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dirige o poder das classes hegemônicas (em termos econômicos, espirituais ou políticos), não pode 

ser pensada em termos de subalternos políticos e os outros. Assim proceder é despolitizar o crime 

do roubo, a resistência dos terreiros, a solidariedade dos prisioneiros... É tratar politicamente os 

foreiros ou feirantes apenas pelo apoio e envolvimento que tinham com os comunistas. Ou seja é 

subalternizar os já subalternizados, agora por causa da relação com os políticos de esquerda. Os 

subalternos marginais mais do que os comunistas, politizavam o cotidiano da cidade – ainda que de 

forma não sistemática –, levando a contestação do poder hegemônico para os mais distintos rincões 

deste  poder,  lugares estes  desapercebidos,  ignorados  ou menosprezado pelo próprio movimento 

comunista (como os terreiros ou a luta pelo direito à rua dos mendigos). De modo que hoje, um 

repensar das práticas políticas ante os processos violentos da modernização requer revisitar estes 

lugares amplamente vivenciados por esta subalternidade. Ou em outras palavras, constituiu verda-

deiro prejuízo à luta comunista subordinar estes já subordinados.

Ottoni e seus companheiros de imprensa, de vanguarda modernizadora, por certo viram comu-

nistas e marginais como problemas centrais para a transformação de Itabuna naquela cidade imagi-

nada. Com os exemplos de ambos reconheceu críticas ao próprio sistema político que legitimava. 

As reformas políticas que Itabuna debatia e buscava implementar seguramente se cercou da expe-

riência dramática das lutas contra esta subalternidade. O lugar  Onde “Ottoni” não tem vez  era a 

transformação da cultura e da política (mas sem esta artificial distinção) de Itabuna num espaço 

exterior às classes hegemônicas e manobradas no seio da subalternidade. Era a formação de limites 

para a modernização que se baseavam na forma estranha de a ler e de a viver. Era o reconhecimento 

dos domínios territoriais (como os terreiros) e situacionais (como a solidariedade como componente 

de  agências  marginais)  da  subalternidade.  Era  o  conhecimento  de  atores  sociais  sumariamente 

importante na luta por liberdades (como Rosalvo dos Santos para aqueles prisioneiros ilegais ou 

Aracildo para os jovens subordinados pelo dono do covil), por direitos (como José Rodrigues dos 

Santos para o direito de ser comunista e filho de santo, de Papai Noel pelo direito à rua ou dos forei-

ros do cajueiro pelo direito à moradia), e contra a discriminação (de gênero, exercido pela reação 

das mulheres às agressões machistas, ou de credo, na resistência de terreiros em meio às campanhas 

subordinadoras).

A verdade é que Ottoni  não acertou quando afirmou que “se não dermos.  Nos tomarão”. 

Tomemos esta frase como metáfora da história da luta política da subalternidade. A inevitável distri-

buição das riquezas não ocorreu – ao menos não como se pensava. Contudo invés do gesto paternal 

de “dar” se tornar o centro do debate sobre como foi conformada a política de Itabuna naqueles 

anos de cidade moderna764, começamos a ver que o “tomar” não obedecia a vigência de uma política 

764“Itabuna moderna” é o capítulo de um livro do memorialista Carlos Pereira Filho, lançado no cinquentenário da 
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vinda de cima. Nem sempre os subalternos estão reagindo à (falta de) vontade das classes hegemô-

nicas em distribuir o poder. Não foi o fato das elites terem ou não terem permitido que os candom-

blés funcionassem que produziu a permanência destes no presente. Nem tampouco a cassação do 

PCB acabou com os comunistas de Itabuna. A luta no campo da autonomia fez com que asseguran-

do seus próprio domínios, a subalternidade dependesse cada vez menos da imposição das políticas 

dos modernizadores locais. Por um lado aquela dominação paternal ligada ao coronéis ganhou cada 

vez mais recusa – inclusive por parte das novas elites modernas –, por outro a carência no projeto 

modernizador não assegurou a formação do cidadão moderno nos termos definidos pelas classes 

hegemônicas e também não reduziu a cultura subalterna ao espaço em branco onde se inscreveria a 

modernidade imaginada pelas elites, ainda que tivesse insistentemente tentado.

A cultura subalterna, como espaço da significação do vivido por sujeitos subordinados pelas 

classes hegemônicas, produziu na experiência da tensão com o poder destas classes um leque de 

demandas a serem sanadas na própria vida cotidiana dos subalternos. A experiência com o comunis-

mo talvez tenha contribuído para que o jardineiro comunista estivesse junto daqueles que organiza-

ram a ASSICAB, buscando organizar os filhos de santo de Itabuna. A quebra da estética moderna, 

por sua vez, fez com que a modernidade deixasse de ser a mais lamuriante das incitações às políti-

cas públicas das elites. O espaço tomado pela cultura subalterna no cotidiano, na imprensa, na preo-

cupação da política institucional, fez com que na década de 1960 – e a partir da comemoração do 

Cinquentenário de Itabuna – fosse organizada uma memória que negasse a experiência e importân-

cia das inumeráveis lutas cotidianas por participação na vida pública765.

Minha tese central é que as dispersas lutas subalternas estavam reformando a sociedade a par-

tir de baixo, quebrando as estruturas de dominação. Os marginais de rua desafiavam a ordem públi-

ca a partir de uma solidariedade subalterna. Não eram redutíveis ao domínio nem do discurso contra 

a vagabundagem, nem da apologia ao trabalho, ou pela vigilância policial. Os filhos de santo conse-

guiram com sua própria resistência a manutenção de sua fé, a possibilidade de não mais serem enca-

rados como inimigos públicos, sendo tomados no final da década como figuras culturais – ainda que 

fosse numa concepção espetacular de cultura, o fato é que deixavam de ser problema da polícia para 

passar a ser objeto de folclorista. Os ladrões atestavam ao próprio estado o fato de que ele e as clas-

ses hegemônicas eram cúmplices de suas práticas. Mostravam o problema da formação da delin-

quência de forma nua, crua, produzindo rica crítica à sociedade de consumo capitalista, numa clara 

cidade, onde o autor analisa o desenvolvimento urbano e os equipamentos que Itabuna possuía. Ver PEREIRA FILHO, 
Carlos. Terras de Itabuna. Rio de Janeiro: Elos, 1960, p. 113-115.
765 Devo e confio a Danilo Ornelas o desenvolvimento desta assertiva, onde ele se baseia na forte produção de livros 
memorialísticos – alguns encomendados pelo município – para ressaltar e estabelecer um caráter moderno à cidade na 
década de 1960. Ver, por exemplo, ANDRADE, José Dantas de. Documentário Histórico Ilustrado de Itabuna. Itabu-
na, Ba: Grafica Editora de Itabuna, 1968; e PEREIRA FILHO, op. cit.,
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mostragem dos problemas da pobreza e da desigualdade social. Os feirantes reformaram a concep-

ção arcaica de feira, logo a própria cultura hegemônica. Saíram de seus status de criminosos para 

um aceitação deles como trabalhadores. Os mendigos também modificaram a concepção de prisão e 

de sujeição do homem pobre quando eles emergiram com sua subjetividade e encantaram homens 

de fina cultura. Os comunistas convenciam cada dia mais reformadores modernizantes como Ottoni 

de que não é mais possível aceitar os grandes níveis de desigualdade. Explicavam à fazendeiros 

como Napoleão Lopes Filho que o capitalismo nada possui de santo, humano... Em outras palavras, 

não apenas a modernidade ou as incursões da cultura hegemônica transformaram a sociedade, tam-

bém as lutas subalternas a reformou a partir de práticas dispersas e cotidianas.

Isto porque a luta por sobrevivência reforma a sociedade. Sabemos que alguns jovens ladrões 

chegaram ao roubo pela busca do trabalho. Que feirantes acusados de enganadores prestavam gran-

de serviço ao abastecimento de uma cidade cuja elite agrária não se preocupava com a produção de 

subsistência. Da mesma forma a resistência da cultura afro-brasileira tornou possível uma sociedade 

menos preconceituosa. De modo que durante a década de 1950 também os subalternos reformaram 

a cultura de elite e a própria cidade. Não vemos em 1957 Ottoni elogiar os terreiros? Congratular os 

avanços comunistas? O poder público no final dos anos 1950 e início da década de 1960 se preocu-

par com o abastecimento da cidade? Plínio em 1960 falar do rastro luminoso dos subalternos? As 

histórias de subordinação da sociedade de Itabuna mostram, assim, que no processo de subordina-

ção-insubordinação não há apenas uma potência do subordinador. Em sua própria relação com o 

subalterno este se transforma, se altera, e altera as próprias relações de subordinação.

Entretanto não estou a dizer que houve satisfação com estas mudanças. Em grande medida 

estas  significavam que  as  estruturas  de  dominação estavam se afrouxando.  Que os  subalternos 

ampliavam suas margens de manobra. Que o terreno podia cada dia ser mais fértil para o comunis-

mo ou outras posturas negadoras do poder central. Por esta razão 1960 era um ano de intervenções. 

O desfile, os livros memorialísticos, a história contada pelo Diário de Itabuna766, as fotos dos gran-

des políticos... tudo isto tentava rearticular a coerência de uma dominação que se perdia. E as inter-

venções não foram apenas estas, ainda houve o investimento de recursos da Aliança para o Progres-

so na região, inclusive um aumento da propaganda estadunidense nos jornais. Exemplo foram as 

tiras “este é um fato” que sempre enalteciam os EUA767. A fundação da Faculdade de Filosofia de 

766 A edição do dia 28 de julho de 1960 deste jornal contou com dois cadernos, cada um com mais de 20 páginas. Há 
estatísticas sobre a cidade de Itabuna, fotos antigas e contemporâneas, crônicas históricas, homenagem aos desbravado-
res, apelos à modernização e etc. Ver APMIJD. Diário de Itabuna, 28.07.1960, caderno 1 e caderno 2.
767 Numa lançada no Diário da Tarde de Ilhéus existe a publicidade da economia daquele país que venderia para quase 
todos os países do mundo suas mercadorias. Tratam-se de notas de curiosidades sobre os estadunidense, sempre os elo-
giando. Ver CEDOC/UESC. Diário da Tarde, 04.01.1961, p.04. Estas mesmas tiras se encontram no jornal Diário de 
Itabuna.
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Itabuna em 1961, tentando recuperar o prestígio intelectual e formar novos quadros políticos e cul-

turais  para a  cidade768.  Luta  contra  as  reformas de base que estavam sendo difundidas  naquele 

momento769. Segundo Danilo Ornelas Ribeiro, o início da década de 1960 ainda produziu outras 

intervenções, como a CURSITA (Companhia Urbanizadora de Itabuna), projeto de 1963 cujo objeti-

vo era sanear através de investimentos públicos e privados os principais problemas urbanísticos da 

cidade, sobretudo as pessoas pobres que estavam morando no centro da cidade em barracas770. Estes 

muitos casos mostram que as elites estavam se mobilizando para frear os avanços subalternos e dar 

nova coerências às estruturas de dominação. 

Minha hipótese, então, é que existiam razões internas – que não se ligavam necessariamente 

ao medo do comunismo – para uma adesão das elites locais ao golpe civil-militar de março de 1964. 

Vimos que pessoas que combateram os subalternos durante a década de 1950 participaram ativa-

mente do golpe civil-militar de 1964, como foi o caso do pecuarista Paulo Nunes. Possivelmente as 

negociações a cada dia estava pendendo mais para os subalternos. Seja pelo enfrentamento direto 

(como a greve dos feirantes de 1957) ou pela resistência cotidiana (como dos mendigos para não 

irem para a Casa dos Mendigos ou a permanência dos terreiros), os desejos das classes hegemônicas 

já não correspondiam ao poder de consubstanciação do desejo. Talvez estas elites estivessem dia-a-

dia mais incomodadas com a ampliação da margem de manobra dos subalternos e mesmo da possi-

bilidade de questionamento de seu poder, seja por uma adesão às fileiras comunistas, seja por uma 

decidida ignorância tácita, por uma não adesão à cultura hegemônica.

Plínio de Almeida que possuía olhos muito sensíveis não aderiu ao golpe. Talvez sua atenção 

à cultura subalterna e sua sutil crítica às elites fizeram com que ele se filiasse ao partido de oposição 

aos militares, o MDB771. E está em uma crônica de Plínio um dos indícios de que com o golpe hou-

ve uma reorganização das estruturas de dominação na cidade. A crônica se chama “Chico Buarque” 

e tem como pano de fundo a música A banda deste compositor. Sabemos que Chico compôs esta e 

outras músicas fazendo certeira crítica ao regime militar e aquilo que muitos não percebiam, Plínio 

capitou e escreveu:

De certo modo eu tenho andado “a toa na vida”, e de repente (…) vem o Chico 
Buarque, com um talento de “cabra da peste”, me jogar, menino outra vez, nas ruas 
de Santo Amaro. De repente me vejo no meio do povo, numa festa de 2 de feverei-
ro, vendo  a banda do 1º Corpo da Polícia da Bahia (…)  lascando um dobrado 
marcial, ao longo da rua Direita, que como as ruas direitas de todas as outras  

768 O Diário da Tarde de Ilhéus anunciava inauguração e vestibular daquela faculdade. Ver CEDOC/UESC. Diário da 
Tarde, 05.01.1961, p. 01 e 02.
769 Um artigo de um estudante de Ilhéus foi publicado em jornal daquele cidade argumentando que não é o momento 
de se falar em reforma agrária. CEDOC/UESC. Diário da Tarde, 11.01.1961, p. 01.
770 RIBEIRO, Danilo Ornelas. Por um centro harmonioso: a Companhia Urbanizadora e o choque de cotidianos na 
cidade de Itabuna - BA nos anos 1960. Itabuna: manuscrito, 2009. Agradeço a Danilo por ter cedido material de sua 
pesquisa antes mesmo da publicação de sua monografia de conclusão de curso.
771ALMEIDA, Plínio de Almeida, op. cit., p. 25.
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cidades é torta como cobra com dor de barriga. (grifos meus)

Numa festa de Iemanjá (2 de fevereiro), a polícia “lascando um dobrado marcial” na rua Direita. 

Esta imagem de Plínio é uma metáfora da repressão do regime militar. Seu marcial vinha do que é 

bélico. Sua polícia estava na rua Direita que como das outras cidades é “torta como cobra com dor 

de barriga”. E o cronista se ressentia de nada poder fazer diante daquilo:

Infelizmente, Buarque, eu não estou mais na época risonha em que um amor nos 
chame para “ver a banda passar”, além disto vivemos numa cidade rica, que se dá 
ao tédio, ao tédio sim de não ter banda de música... Você, Holanda, se chegar a me 
ler, nesta coluna dirá: “ – Como é que há uma cidade rica sem banda de música?”
Pois há, meu filho. Há Itabuna, no sul da Bahia, terra de muito cacau, de muito 
dinheiro, e que, talvez por isto mesmo, dê um chute neste negócio de banda de 
música.
(…) A “nossa gente sofrida” daqui, só se “despede da dor” pelo Carnaval, porque ai 
até batendo em tampa de lata velha, se arranja um ritmo para se pular e dançar. E é 
o jeito “seu” Chico!772

Itabuna se dava ao tédio e talvez não porque não existisse banda de música, mas porque Plínio não 

enxergava condições de mudanças, de transformações. “A 'nossa gente sofrida'” não se despedia da 

dor. E o cronista sutil em suas críticas, lamentava. Talvez ele já não enxergasse os rastros de prata 

da lesma, apenas o pé vetusto do pavão. O golpe, então, talvez tenha mudado aquele momento de 

ampliação das margens de manobra dos subalternos. Só as pesquisas futuras nos dirão!

Recolher os fragmentos destas histórias subalternas, então, nos permite hoje uma reavaliação 

da forma de se fazer política ante um exercício autoritário – ainda que bem afeiçoado – de poder. 

Nos permite enxergar as transformações provocadas pelos subalternos. Mais do que isso, estas his-

tórias nos brindam a oportunidade de pensar novas formas de fazer política, agora não mais baseado 

em modelos pré-programados, mas em um reconhecimento da situação de dominação e das relações 

culturais que permitem seu enfrentamento. O universo criminal da rua, a prisão cultural da subalter-

nidade, a supervivência de ladrões, a liberdade de mendigos, a luta por ser trabalhador do feirante, a 

resistência à repressão aos terreiros, a luta por liberdade na prisão... todas estas experiências produ-

ziram um espaço de cisão com aquele padrão político-discursivo, não apenas descortinando o seu 

duplo despótico, mas mostrando que existem lugares na sociedade moderna onde os sujeitos produ-

tores de hegemonia não determinam as formas do viver e do agir. Em meio à crença no poder totali-

tário da democracia e da modernidade (no receio e crença da existência de um Big Brother diário 

em nossas vidas), espero, que histórias como estas permitam refletir sobre a existência de lugares 

não determinados pelas políticas de cima e que podem nos fornecer um leque de críticas às classes 

hegemônicas.

Fazer história subalterna ainda é um gesto de informar ausências e reconhecer críticas neces-

772 ALMEIDA, Fragmentos, op. cit., p. 33 e 34.
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sárias à não perpetuação de versões excludentes de poder e de história. Ou seja, é um enfrentar des-

proporcional com narrativas cristalizadas que ainda hoje influenciam no fazer historiográfico e no 

agir político. Como criticar formas políticas louvada a mais de 50 anos? Memórias que têm legiti-

mado consensos que ainda hoje se presentificam em nosso cotidiano? 

Quem sabe a solidariedade dos marginais de rua e dos ladrões, a liberdade e humildade de 

Papai Noel, a autonomia e resistência dos feirantes não nos podem oferecer novas formas de organi-

zação e relação com os subalternos no presente? Daquela sociedade subordinadora de Itabuna  mui-

tos elementos permaneceram. Ainda vemos os mesmos esquemas de subordinação e elitismo773. E 

hoje compreender estes subalternos pode apontar para uma cidade que comemora este ano seu cen-

tenário que existem muito mais problemas a resolver, do que feitos à comemorar. A lição destas his-

tórias de subordinação é clara: enquanto imperar na sociedade as exclusões e sujeições, a subalterni-

dade sempre tomará formas para emergir à colonialidade, de modo a assustar, surpreender, encantar 

e transformar a realidade em seu entorno e os próprio subordinadores.

773 O que dizer, por exemplo, dos telejornais criminalizadores tão populares hoje em dia? Em Itabuna o Alerte Total da 
TV Cabrália (Record) em 29 de abril de 2009 se omitiu em fazer qualquer pré-julgamentos ou comentários críticos a 
respeito de Marcos Gomes, filho do ex-prefeito Fernando Gomes do Partido Democratas acusado de ser mandante de 
um homicídio de um trabalhador rural, com requintes de tortura e ocultação de cadáver. Além de outros crimes como 
falsidade ideológica. Mas ordinariamente acusa, sentencia e deprecia, ao vivo, pessoas pobres em geral acusadas de rou-
bo ou de quaisquer outros delitos. Pedindo cadeia e outras providências para sujeitos subalternizados e pobres, em geral 
se omite na acusação e sentenciamento, ao vivo, de sujeitos de elite. O apresentador do programa, Tom, sempre afirma 
ser aquele programa “jornalismo verdade”, mas esconde que a espetacularização da miséria e da violência em geral não 
toma as classes hegemônicas como objeto, e invés de entender a pobreza ou a criminalidade, as torna objeto de audiên-
cia e rentabilidade.
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