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RESUMO 

 

 

 
Esta dissertação tem como objetivo refletir sobre a mediação que a Feira Livre 
estabelece na divisão social e territorial do trabalho e na constituição da relação 
campo-cidade no município de Feira de Santana/BA. A pesquisa se sustenta no 
método do materialismo histórico-dialético, que permitiu analisar a temática na 
perspectiva que considera a relação entre o pensar e o agir como forma de explicar 
a realidade. Parte-se do pressuposto de que a Feira Livre, no modo de produção 
capitalista, foi perdendo a sua condição de circulação simples de mercadoria, e foi 
sendo inscrita no circuito total do processo de acumulação e reprodução do capital. 
Entender o ciclo do capital, como se processa a produção, distribuição, troca 
(distribuição) e consumo permitiu refletir sobre a funcionalidade das feiras livres nas 
formações históricas do modo de produção capitalista. Refletir sobre a relação 
campo-cidade possibilitou identificar as alterações que foram produzidas no espaço 
ao longo do processo histórico, observando as formas, para quem e por que ocorre 
a apropriação do espaço e do território. Apesar de campo e cidade serem espaços 
aparentemente distintos, fazem parte da totalidade das mediações 
produção/trabalho/distribuição/feira/troca(circulação)/consumo do circuito integrado 
do capital. Adentrar por esta lógica dialética permitiu concluir que a produção do 
espaço do município de Feira de Santana/BA teve seu crescimento marcado no 
espaço da troca e consumo de mercadorias de subsistência, na medida em que se 
estabeleceram novas reestruturações nas formas de acumulação do capital. Assim, 
a unidade dialética contraditória do campo e cidade foi sendo inscrita na nova lógica 
de reprodução ampliada. As transformações observadas evidenciam que os espaços 
são produzidos para garantir a efetivação do ciclo do capital, e a forma como se 
estabelece a divisão social e territorial do trabalho é o determinante para sua 
produção. 
 
 
Palavras-chave: Relação Campo-Cidade; divisão do trabalho; produção do espaço; 
Feira Livre. 
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 ABSTRACT  

 

 

This dissertation has how aims to reflect on the mediation that the Free Fair 
establishes in the social and territorial division of labor in the construction of field-city 
relationship in the municipality of Feira de Santana/BA. The research is supported in 
the method of dialectical historical materialism that allowed analyzing the issue in the 
perspective that considers the relationship between thinking and acting, as a way of 
explaining reality. It starts from the assumption that the Free Fair in the capitalist 
mode of production was losing its status as a simple circulation of merchandise and 
was being entered in the total circuit of process of accumulation and reproduction of 
capital. Understanding the cycle of capital, how occurs the production, distribution, 
exchange (circulation) and consumption allowed reflect on the  functionality of the 
Free Fair in the historical formations of the capitalist mode of production. Reflecting 
on the field-city relationship, allowed to identify the changes that were produced in 
space along the historical process, observing the forms, for whom and why is the 
appropriation of space and territory; where the city and field, although seemingly 
disparate spaces, is part of totality of the mediations 
production/labor/distribution/fair/exchange (circulation)/consumption of the capital 
circuit. By entering this dialectical logic concluded that the production of space in the 
city of Feira de Santana / BA had its growth in the space of exchange and 
consumption of subsistence merchandise, to the extent that it established new forms 
of restructuring in the capital accumulation the dialectical unity contradictory of the 
field and city was being placed on the new logic of expanded reproduction. The 
transformations show that the spaces have been produced to ensure the realization 
of the cycle of capital - and how it establishes the social and territorial division of 
labor is crucial to its production. 
 
 
Keywords: field-city relationship, division of labor, production of space; Free Fair. 
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INTRODUÇÃO  
 

 

 

Conforme registros históricos, as Feiras Livres ocorreram ao longo do 

desenvolvimento da sociedade, e são analisadas 

 

como fenômenos econômicos e sociais muito antigos tendo sido 
consolidadas na Idade Média entre Gregos e Romanos. [...] tais práticas são 
tão antigas que remontam aos primeiros agrupamentos humanos, desde 
que o homem deixou de ser nômade e fixou-se sobre a terra, domesticando 
animais e criando a agricultura. (LIMA; SAMPAIO, 2009, p. 2) 

 

Entretanto, foi na Idade Média que ocorreu sua consolidação, pois “[...] na 

Europa, com o forte crescimento do comércio, houve a necessidade de se criar um 

local próprio para que os mercadores pudessem vender e /ou trocar seus produtos” 

(FONSECA, et al. 2009, 169). Assim, as feiras livres tornaram-se locais importantes 

para a dinâmica da distribuição de produtos, destacando-se enquanto atividade 

econômica, 

[...], eram imensas, e negociavam mercadorias por atacado, que provinham 
de todos os pontos do mundo conhecido. A feira era o centro distribuidor 
onde os grandes mercadores, que se diferenciavam dos pequenos 
revendedores errantes e artesãos locais, compravam e vendiam as 
mercadorias estrangeiras procedentes do Oriente e do Ocidente, do Norte e 
do Sul (HUBERMAN, 2010, p. 18). 
 

As feiras livres, enquanto locais de troca, desenvolveram-se para garantir a 

distribuição de produtos. No sistema colonial, esta atividade foi levada para os 

territórios apropriados pelos colonizadores europeus no continente latino-americano: 

 
[...] podemos perceber que as feiras e mercados, quanto à sua origem, 
podem ser reunidos em dois grupos. Um formado pelos países que já 
possuíam praças de mercado antes da chegada dos colonizadores; e, o 
segundo grupo, no qual o Brasil está incluso, refere-se àqueles onde as 
feiras e mercados são consideradas inovações desconhecidas até então 
pela população nativa (DANTAS, 2008, p. 89). 

 

A realização de feiras livres foi introduzida no Brasil pelos portugueses, com a 

criação de locais para estimular a distribuição dos produtos que atendessem à 
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demanda interna. Para Lima e Sampaio (2009), as feiras livres fizeram-se presentes 

desde o período colonial e foram importantes para a “tradição cultural ibérica 

implantada pelos colonizadores em nosso país. [...] as feiras medievais portuguesas, 

devido à intensa e rigorosa preparação que exigiam, sua periodicidade chegava a 

ser semestral ou mesmo anual” (LIMA; SAMPAIO, 2009, p. 2). 

No Nordeste brasileiro, a feira livre teve uma significativa importância na 

formação socioeconômica, e ainda se constitui “uma das principais formas de 

comercialização da produção agrícola e principal mercado de abastecimento para 

uma parcela da população” (DANTAS, 2008, p. 92). 

No período colonial, foram criadas muitas feiras livres, tendo sido 

fundamentais para o processo de ocupação territorial. Entre elas, identifica-se a 

Feira Livre do município de Feira de Santana/BA, que se desenvolveu no decorrer 

do processo histórico, associada à realização de uma Feira de Gado, assumindo 

grande importância para o povoamento da área onde se estabeleceria o município 

homônimo. 

As Feiras Livres foram de grande importância no processo da formação 

histórica e populacional de várias cidades do nordeste brasileiro, em especial o 

território sertanejo. Estudar as Feiras Livres é fundamental para compreender a 

configuração espacial e territorial do Nordeste brasileiro e, no nosso caso específico, 

a produção territorial do município de Feira de Santana. 

A maioria dos estudos sobre a feira tem sido refletida com base na teoria das 

localidades centrais de Walter Christaller. Sua leitura está relacionada à posição 

hierárquica estratificada do conjunto de bens e serviços oferecidos para a população 

local e de seu entorno e sua importância depende do nível de alcance espacial no 

máximo e mínimo da distribuição dos seus produtos. Esses estudos sobre as feiras 

procuram refletir sobre os arranjos estruturais e espaciais no modo de organização 

das redes, compreendendo o espaço em uma estrutura hierárquica de participação 

de demandas populacionais e de drenagem de recursos (CORRÊA, 1997).  

Neste viés, as feiras livres são analisadas na dimensão do sistema espaço-

temporal de mercados periódicos e são caracterizadas no domínio de alcance 
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limitado das cidades de países subdesenvolvidos, mesmo as de tempo integral, do 

padrão espacial de interações típicas das cidades do nordeste do Brasil. 

Apoiado na leitura do sistema de hierarquia de redes estruturadas nas 

localidades centrais, Milton Santos (1979) analisou as implicações da modernização 

na organização do espaço e na especificidade da sociedade e da economia nos 

países subdesenvolvidos. Para Milton Santos, existem vários tipos de 

modernizações; e a cada modernização, o sistema tende a produzir subsistemas. 

Considera o autor que o impacto modernizador é seletivo em todos os níveis: 

nacional, regional e local, estabelecendo a relação da demanda de produção e da 

participação no consumo, o que vai implicar as diferenças qualitativas e quantitativas 

no/do consumo (SANTOS, 1979, p. 29).  

Essas diferenças nas cidades do Terceiro Mundo são a causa da existência 

de dois circuitos de produção, os quais distinguem-se como sendo um moderno, 

denominado superior; e um circuito inferior constituído essencialmente de capital 

não intensivo, no qual estão situadas as feiras livres. É importante destacar que 

Milton Santos enfatiza em todo o seu livro O Espaço Dividido, que não se pode 

separar a dinâmica dos dois circuitos. Como o mesmo afirma, “O circuito inferior é 

um fenômeno econômico muito mais amplo, não delimitado geograficamente, e que 

representa a condição de dependência de todo um sistema econômico” (SANTOS, 

1979, p.55). Entende também o autor que “os dois circuitos não são dois sistemas 

isolados e impermeáveis entre si, mas ao contrário, estão em interação permanente” 

(SANTOS, 1979, p. 204). 

Nosso estudo sobre a Feira Livre parte do princípio de que no modo de 

produção capitalista, a feira livre foi perdendo a sua condição de circulação simples 

de mercadoria e foi sendo inscrita nos espaços de circulação e consumo da 

produção do campo, na completude do ciclo da circulação do capital. Portanto, 

entender este ciclo do capital, como se processa o circuito de produção, distribuição, 

troca (circulação) e consumo permite refletir sobre a funcionalidade das feiras livres 

nos tempos históricos do modo de produção capitalista. 

Ao redigir o Capital: na crítica da economia política, Karl Marx (2008) teve 

como ponto de partida o estudo da mercadoria. A sua preocupação central estava 



20 

 

em explicar o processo de produção do capital, sua acumulação e o processo de 

expropriação do trabalho para a produção de mercadorias. Mercadorias essas 

definidas como expressão do trabalho humano abstrato, produto de determinado 

trabalho concreto. Mas, como afirma Karl Marx, “o caráter fetichista da mercadoria 

não resulta de seu simples valor de uso, nem tampouco das determinações de valor” 

(MARX, 2008, p. 70); é só mediante a troca de seus produtos de trabalho é que os 

produtores entram em contato social; somente na troca “os produtos recebem uma 

objetividade de valor socialmente igual separada da sua objetividade de uso” 

(MARX, 2008, p. 71). Destarte, para ser mercadoria, é preciso que esta seja 

transferida ao comprador como objeto de uso - uma necessidade. 

A produção é imediatamente consumo, e o consumo é imediatamente 

produção, pois cada termo é imediatamente o seu contrário. Sem produção não há 

consumo e vise-versa. A produção não cria só um objeto para o sujeito, mas cria 

também um sujeito para o objeto, ou seja, produz o objeto do consumo.  

Considerando a dialética da igualização e da diferenciação, compreende-se 

que a leitura da Feira Livre só pode ser entendida partindo do pressuposto de que “A 

diferenciação do espaço geográfico assume muitas formas, mas fundamentalmente 

expressa a diferenciação social que é a verdadeira definição do capital: a relação 

entre capital e trabalho” (SMITH, 1988, p. 217). Adentrar por esta lógica dialética é 

entender que a Feira Livre é uma condição de mediação na relação campo – cidade. 

Mediação que se configura na divisão social e territorial do trabalho. Refletir 

analiticamente esta condição nos levou a mergulhar na leitura da produção do 

espaço do município de Feira de Santana. 

O município de Feira de Santana está situado a nordeste do Estado da Bahia, 

distante da capital Salvador 110 km em distância rodoviária, e ocupa uma área de 

1.362,88 km². Faz parte da Mesorregião Centro Norte Baiano e da Microrregião de 

Feira de Santana e limita-se ao Norte com Santa Bárbara; ao Noroeste com 

Tanquinho, Candeal, Serra Preta e Anguera; ao Nordeste com Santanopólis; ao 

Oeste com Ipecaetá; ao Sudoeste com Antônio Cardoso; ao Sul com São Gonçalo 

dos Campos; ao Sudeste com Santo Amaro e Conceição do Jacuípe; e a Leste com 

Coração de Maria (Mapa 01). 
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Mapa 01: Localização do Município de Feira de Santana 

 

 

O município teve seu crescimento marcado no espaço pela troca e consumo 

de mercadorias de subsistência. E na medida em que se estabeleceram novas 

reestruturações das formas de acumulação do capital, a unidade dialética campo e 

cidade foi sendo inscrita na nova lógica do capital. 

Refletir sobre a relação campo-cidade possibilitou identificar as alterações 

que foram produzidas no espaço ao longo do processo histórico, observando as 

formas, para quem e por que ocorre a apropriação do espaço e do território. Neste 

sentido, campo e cidade, apesar de espaços aparentemente distintos, fazem parte 

da totalidade das mediações produção/trabalho/distribuição/feira/troca (circulação)/ 

consumo do circuito integrado do capital. E a Feira Livre constitui a unidade da 

mediação campo e cidade em constante processo de produção espacial, onde cada 

qual complementa o sentido do outro, existindo um em função do outro.  
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O processo de produção do espaço do município de Feira de Santana/BA 

esteve historicamente imbricado na relação campo-cidade, no sistema escalar da 

divisão social e territorial do trabalho, para o qual a separação dos espaços é mais 

um elemento que permite a acumulação do capital.  

 
[...] não é que a produção, a distribuição, o intercâmbio, o consumo, são 
idênticos, mas que todos eles são elementos de uma totalidade, diferenças 
dentro de uma unidade. A produção se expande tanto a si mesma, na 
determinação antitética da produção, como se alastra aos demais 
momentos. O processo começa sempre de novo a partir dela. Que a troca e 
o consumo não possam ser o elemento predominante, compreende-se por 
si mesmo. O mesmo acontece com a distribuição como distribuição dos 
produtos. Porém, como distribuição dos agentes de produção, constitui um 
momento da produção. Uma [forma] determinada da produção determinada, 
pois, [formas] determinadas do consumo, da distribuição, da troca, assim 
como relações determinadas destes diferentes fatores entre si. A produção, 
sem dúvida, em sua forma unilateral, é também determinada por outros 
momentos; por exemplo, quando o mercado, isto é, a esfera da troca, se 
estende, a produção ganha em extensão e divide-se mais profundamente 
(MARX, 1978, p. 115-116). 
 

Inseridos na mesma lógica, produção, distribuição, troca e consumo se 

completam, criando e recriando as condições necessárias para a continuidade de 

cada um na totalidade das relações sociais. Refletir sobre a Feira Livre como 

mediação das relações sociais de trabalho e produção permitiu explicar como e por 

que a Feira Livre, desde o século XVIII, ao longo do processo de ocupação 

territorial, possibilitou o comércio de produtos do campo para a cidade e da cidade 

para o campo.  

Nesse contexto, analisar as alterações espaciais urbana do município de 

Feira de Santana exigiu a leitura da Feira Livre. Entender então geograficamente a 

Feira Livre conduz à análise dos níveis e condições de desenvolvimento que se 

diferenciam na divisão do trabalho na sociedade. A reflexão de Neil Smith (1988) 

busca explicar a organização espacial a partir das diferenciações da dinâmica 

espacial ou territorial do trabalho sob o processo inerente à acumulação do capital. 

Para o autor, a expansão econômica não ocorre hoje por meio da expansão 

geográfica absoluta, mas pela diferenciação interna do espaço geográfico.  

Alguns questionamentos foram essenciais para a realização dessa pesquisa, 

os quais perpassaram por inquietações teóricas e práticas que, associadas, 

permitiram a construção do entendimento da realidade. Entre esses, destacaram-se: 
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1. De que forma a Feira Livre explica o processo de produção do espaço do 

município de Feira de Santana?; 2. Como a Feira Livre estabelece a mediação na 

relação campo-cidade?; 3. De que forma a Feira Livre se insere no ciclo do capital?; 

4. Quais as relações existentes no circuito interno (inferior) e no exterior (superior) 

na constituição da Feira Livre?; 5. Como o Estado interferiu e ainda interfere na 

dinâmica da Feira Livre?; 6. Como se espacializam a produção, distribuição, troca 

(circulação) e consumo (agrícola) a partir das Feiras Livres? 

A presente pesquisa foi desenvolvida na abordagem crítica para explicar a 

realidade, considerando a Feira Livre como mediação estabelecida na configuração 

da relação campo-cidade no município de Feira de Santana, refletindo sobre a 

produção do espaço do município e valorizando as particularidades que são 

determinadas pela totalidade das relações dentro da lógica do modo de produção 

capitalista. Neste sentido, foi preciso entender que 

 

[...] buscar reconstituir a totalidade significa estreitar laços com a riqueza de 
determinações e relações diversas que, nesse caso, trata-se de não isolar a 
investigação acerca da produção, tanto sob o ponto de vista do indivíduo, 
como de outras mediações, tais como consumo, distribuição e troca, mas de 
uni-las de forma dialética (NOZAKI, 2008, p. 5). 
 

 Fazer uma análise para compreender a totalidade perpassa por observar as 

relações que se estabelecem entre os diferentes aspectos da realidade, 

especialmente quando consideramos que o ciclo do capital não pode ser entendido 

como partes de um momento, mas nas suas interações, pois um existe em 

decorrência do outro. 

A pesquisa foi desenvolvida partindo inicialmente das contribuições de 

Lakatos e Marconi (1991), que auxiliaram sua sistematização, especificamente 

quando consideram que a mesma se estrutura em um  

 
[...] conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 
segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos 
e verdadeiro –, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 
auxiliando as decisões do cientista (LAKATOS & MARCONI, 1991, 83). 

  

A finalidade foi produzir uma análise crítica que permitisse desenvolver uma 

investigação considerando que o conhecimento “resulta de construção efetuada pelo 

pensamento e suas operações; e consiste numa ‘representação’ mental do concreto 
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[...], representação esta ‘elaborada a partir da percepção e intuição’” (PRADO JR., 

19??, p. 9). O autor analisa a visão marxiana do conhecimento como uma 

construção que se apoia no pensamento e nas operações, ou seja, é preciso 

considerar o abstrato e o concreto para produzi-lo, possibilitando explicar a realidade 

e construir o conhecimento. 

 
A marcha do Conhecimento – [...] – consiste assim na elaboração de 
conceitos representativos das relações observadas e determinadas no seio 
da Realidade considerada. O que se realiza pela articulação e conjunção 
em totalidades e unidades de conjunto, de feições e situações já 
anteriormente determinadas, devidamente conceituadas e assim 
observáveis (PRADO JR, 19??, p. 37-38). 
 

A construção do conhecimento perpassa por produzir análises de forma a 

identificar e/ou estabelecer os conceitos que auxiliam a compreensão do objeto 

pesquisado, precisando articular o todo e as partes para explicar a realidade, uma 

vez que a mesma resulta da conjunção entre eles.   

O desenvolvimento da pesquisa foi consolidado segundo o método do 

materialismo histórico-dialético, que permitiu analisar a temática na perspectiva que 

considera a relação entre o pensar e o agir como formas de explicar o que ocorre na 

área de estudo. Considerar o contexto geral e as especificidades locais, bem como 

os conceitos já existentes e/ou a serem construídos, permitiu compreender esta 

relação para desenvolver uma investigação mais detalhada, especialmente por 

concordar que  

 
[...] os conceitos devem ser pensados sempre em função do movimento, da 
realidade, e que, portanto, não podem ser entendidos de modo estático, 
pois o real é prenhe das transformações que são operadas em diferentes 
escalas e dimensões (BERNARDELLI, 2006, p. 49). 

 

Os conceitos se constituem como base para a produção científica e se 

originam da reflexão sobre a realidade, a qual está em constante movimento e, por 

ser dinâmica, apresenta transformações que precisam ser analisadas para entendê-

la em sua complexidade.  

Sistematizar as etapas para a pesquisa foi a forma de estabelecer os critérios 

a serem seguidos, estruturando-a da seguinte maneira: aprofundamento da 
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literatura, pesquisa de campo, observação, tabulação de dados e elaboração do 

texto com a análise dos resultados. 

O aprofundamento da literatura foi realizado através das fontes secundárias 

obtidas com a pesquisa bibliográfica em livros, revistas e artigos, bem como textos 

obtidos da internet. Isso possibilitou o desenvolvimento de uma discussão teórico-

conceitual para explicar a relação campo-cidade no modo de produção capitalista, 

considerando a produção do espaço e estabelecendo uma análise conceitual 

vinculada à realidade estudada. Nesta etapa, também foram selecionadas 

fotografias antigas e recentes da cidade que possibilitaram a leitura da paisagem do 

município de Feira de Santana em diferentes períodos do processo de produção do 

espaço. 

Com a pesquisa de campo, foram obtidas importantes informações sobre o 

objeto de estudo. Esta etapa “[...] inclui tanto a observação participante quanto a 

entrevista, é um método no qual as atividades do pesquisador exercem um papel 

crucial na obtenção de dados” (CICOUREL, 1980, p. 87). Deste modo, foi possível 

conseguir dados específicos sobre o universo de análise, indispensáveis para 

explicá-lo em sua unidade e para relacioná-lo com a totalidade, considerando que é 

“um meio e não um objetivo em si mesmo” (KAYSER, 1985, p. 31), que permite a 

coleta de dados, bem como observar a área de estudo e registrar paisagens que 

auxiliaram na pesquisa.  

A entrevista é “[...] um método flexível de obtenção de informações 

qualitativas sobre o projeto” (BARBOSA, 1999). Através dela realizou-se um contato 

direto entre o sujeito/pesquisador e os sujeitos/pesquisados que vivenciam a 

realidade estudada, o que esclareceu aspectos relevantes sobre o tema. Para a 

realização de entrevista, foi imprescindível considerar as condições de sua 

efetivação:  

 
As situações nas quais se verificam os contatos entre pesquisador e 
sujeitos da pesquisa configuram-se como parte integrante do material de 
análise. Registrar o modo como são estabelecidos esses contatos, a forma 
como o entrevistador é recebido pelo entrevistado, o grau de disponibilidade 
para a concessão do depoimento, o local em que é concedido [...], a postura 
adotada durante a coleta do depoimento, gestos, sinais corporais e/ou 
mudanças de tom de voz etc., tudo fornece elementos significativos para a 
leitura/interpretação posterior daquele depoimento, bem como para a 
compreensão do universo investigado (DUARTE, 2002, p.145). 
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Durante a realização deste procedimento, muitos elementos que podem 

parecer irrelevantes, tais como, o local aonde ocorre a entrevista e a postura do 

entrevistado são, na verdade, importantes para explicar as informações fornecidas 

por ele, pois revelam aspectos que interferem nas respostas e que precisam ser 

observados para uma avaliação mais criteriosa do depoimento. Nesta etapa, 

buscamos diálogo com feirantes que vivenciaram a dinâmica da Feira Livre em 

diferentes períodos, principalmente aqueles que acompanharam o processo de 

transferência da Feira Livre para o Centro de Abastecimento na década de 1970 

(Apêndice A). 

Outro instrumento utilizado foi o questionário o qual “consiste numa lista de 

questões formuladas pelo pesquisador a serem respondidas pelos sujeitos 

pesquisados” (BAPTISTA & CUNHA, 2007). Este instrumento que permitiu a 

obtenção de dados quantitativos e qualitativos com um número maior de sujeitos, os 

quais foram comparados e relacionados, fornecendo subsídios para as reflexões 

desenvolvidas. Foram aplicados 81 questionários em quatro Feiras Livres que 

acontecem na cidade e mais 50 questionários no Centro de Abastecimento 

(Apêndice B e C). 

Já a observação recurso para a investigação “depende mais da habilidade do 

pesquisador em captar informação através dos 5 sentidos, julgá-las sem 

interferências e registrá-las com fidelidade” (BARBOSA, 1999, s/p). Neste momento, 

identificamos aspectos relevantes da área de estudo para uma análise crítica, bem 

como foram produzidos materiais fotográficos para registrar as paisagens que 

ajudaram a caracterizar a realidade investigada.  

Foram pesquisadas quatro Feiras Livres, por serem as mais antigas da 

cidade, são elas: Estação Nova, situada no bairro Ponto Central, no centro da 

cidade; Tomba; Sobradinho; e Cidade Nova, localizadas nos bairros de mesmo 

nome, respectivamente, a sul, a noroeste e a norte da cidade, nas quais foram 

aplicados os questionários. Foi realizada também a observação do Centro de 

Abastecimento, localizado no centro da cidade (Figura 01).  
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Com as informações obtidas, foi feita a tabulação dos dados, bem como as 

reflexões teóricas e analíticas. Como resultado, foi produzida esta Dissertação que 

foi estruturada em quatro capítulos, além da introdução e das considerações finais, 

nos quais se apresentam nossas reflexões enquanto unidade dialética da teoria e 

prática que explicam a realidade pesquisada. 

No Primeiro Capítulo, Campo e Cidade: uma separação conveniente, 

fazemos uma análise sobre como ocorre a relação campo-cidade no decorrer do 

processo histórico, evidenciando especificamente como se estrutura a separação 

entre estes no modo de produção capitalista. Para realizar esta análise, utilizamos 

as contribuições de autores que discutem a temática, entre eles: Carlos (2004a), 

Endlich, (2006), Luxemburgo (s/d), Maia (2004), Marx e Engles (2007), e Williams 

(1989).  

Realizamos também uma análise sobre como a relação campo-cidade se 

estabeleceu no Brasil, desde o período da colonização até o processo de 

modernização. Para tanto, foram importantes as reflexões de autores, como: Becker 

e Egler (2003), Bosi (1992), Guimarães (1982), Prado Jr. (1963; 1968; 2008), Silva 

(1999), e Suzuki (2007).  

No Segundo Capítulo, A produção do espaço geográfico e o processo de 

formação histórica do município de Feira de Santana: da feira à cidade nos 

rastros do capital, desenvolvemos uma análise sobre o processo de produção do 

espaço para compreender de que forma são construídas no espaço as condições 

para a efetivação do ciclo do capital, utilizando como referências autores como: 

Carlos (2008), Conceição (2005), Harvey (2006), Marx (1978, 2008), e Smith (1988). 

Compreendendo como ocorre o processo de produção do espaço no modo de 

produção capitalista, fizemos uma análise sobre como aconteceu a formação 

histórica do município de Feira de Santana, tendo como base para a análise as 

discussões de Freire (2007), Freitas (1998), Poppino (1968), Telma Santos (1999), 

Strauch (1952) e Vargas (2008).  

No Terceiro Capítulo, O campo e a cidade em Feira de Santana: a 

mediação estabelecida a partir da Feira Livre, explicamos como se estabelece a 

relação campo-cidade no município de Feira de Santana, tendo como referência a 
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mediação realizada com a Feira Livre, demonstrando como esta atividade se 

desenvolve na lógica do capital e observando que no decorrer do processo histórico 

passou por transformações com as alterações na divisão social e territorial do 

trabalho que interferem na dinâmica da relação campo-cidade. As análises 

desenvolvidas tiveram como contribuição as leituras de autores como: Alves (s/d), 

Dantas (2007), Maia (2000), Milton Santos (1979), Mott (1975) e Trevisan (2008). 

Particularmente, analisamos a situação das Feiras Livres que são realizadas 

em diferentes bairros da cidade e refletem as transformações que ocorrem ao longo 

do tempo histórico, tendo como base as informações obtidas através da pesquisa de 

campo, bem como a discussão de alguns autores, entre eles: Martins (2007), 

Poppino (1968) e Milton Santos (1979).  

No Quarto Capítulo, As transformações na relação campo-cidade em 

Feira de Santana: uma análise a partir da implantação do Centro de 

Abastecimento, apresentamos uma reflexão sobre as mudanças na relação campo-

cidade, especificamente no período de reestruturação produtiva da década de 1970, 

com o projeto de modernização implementado pelo Estado, utilizando como 

referências autores, como: Alves (2005), Engles (19??), Furtado (1983), Kinzo 

(2001), Mészáros (2002; 2009), Sorj (1986) e Sotelo Valencia (2009). 

As mudanças realizadas através da atuação do Estado na dinâmica da Feira 

Livre na década de 1970 demonstram transformações na forma como se estabelece 

a mediação campo e cidade, e são explicadas utilizando diferentes fontes, como 

notícias publicadas no período da transferência da Feira Livre para o Centro de 

Abastecimento, bem como considerando as informações obtidas na pesquisa de 

campo, relacionando-as às contribuições de autores, como: Araújo (2006, 2009), 

Cruz (1999), Freitas (2010), Medina (1978), Resende e Carvalho (2006) e Cláudio 

Santos (2009). 
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1 CAMPO E CIDADE: UMA SEPARAÇÃO CONVENIENTE 

 

 

  Campo e cidade são dois espaços estudados por diferentes ciências 

(Economia, Ciência Sociais, Sociologia, Geografia, História, entre outras), pois neles 

se efetivam as relações sociais e de produção econômica, o que os tornam de 

interesse ímpar para a análise da realidade. Logo, investigá-los permite averiguar a 

dinâmica que ocorre nestes espaços e as transformações que advêm com o 

processo histórico, permitindo compreender a sociedade que os produz.  

Considerando campo e cidade como produção social, a análise proposta 

pretende explicá-los a partir dos processos nos quais são produzidos. Para isso, é  

necessário reputar qual a base de sua produção, destacando que a mesma está 

alicerçada na divisão social e territorial do trabalho, que se modifica na medida em 

que o modo de produção dominante determina a forma como tal relação vai se 

estabelecer. Neste sentido, é importante identificar questões relevantes para 

compreender as suas especificidades, ao tempo em que se observam as condições 

gerais que os determinam.  

As formas como são analisados campo e cidade, de modo geral, demonstram 

como o capital faz uso destes espaços, evidenciando que a distinção existente entre 

campo e cidade na atualidade é resultante das várias transformações que ocorreram 

ao longo do tempo histórico. Portanto, a dinâmica imposta tanto no campo como na 

cidade passou por significativas alterações, e identificá-las auxilia o entendimento 

desse processo. 
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1.1  CAMPO E CIDADE: MITO VERSUS REALIDADE 

 

 

A análise sobre cidade e campo não pode ser resumida à observação das 

diferenças de infraestrutura, de recursos naturais, do tipo de produção, de moradia, 

da cultura ou qualquer outro critério que seja utilizado para defini-los, pois esta 

redução escamoteia a totalidade das relações sociais e de produção dos quais são 

resultantes.  

A cidade é apresentada como espaço de possibilidades, de modernidade; já o 

campo é visto como atrasado, sem perspectivas de desenvolvimento. A questão é 

compreender que estes espaços possuem de fato diferenças, mas, as mesmas se 

inserem na lógica do modo de produção no qual estão inseridos. Logo, não são 

aleatórias: são produzidas para atender a determinados interesses. 

Cidade e campo são espaços onde a divisão territorial do trabalho pode ser 

observada de modo evidente. Na primeira, tem-se o predomínio da indústria e 

comércio; no segundo, das atividades agropecuárias. 

Evidencia-se que a condição de superioridade da cidade em relação ao 

campo é uma construção que pode ser comparada a um mito, pois esta ideia é 

disseminada como verdade. A cidade é tida como espaço de poder e importância 

econômica desde sua origem, naturalizando-a como civilizada em detrimento do 

campo. Entretanto, esta forma de apresentar a cidade atende a quais interesses? 

Sempre foi desta maneira?  

A explicação da realidade é algo que a sociedade sempre buscou e continua 

a procurar. E os mitos foram importantes ao longo do processo, possibilitando 

esclarecer aquilo que não se compreendia ou não se tinham estudos que 

auxiliassem sua inteligibilidade. 

 
A palavra mito vem do grego, mythos, e deriva de dois verbos: do verbo 
mytheyo (contar, narrar, falar alguma coisa para outros) e do verbo mytheo 
(conversar, contar, anunciar, nomear, designar). Para os gregos, mito é um 
discurso pronunciado ou proferido para ouvintes que recebem a narrativa 
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como verdadeira porque confiam naquele que narra (CHAUI, 2003, p. 35, 
grifo da autora). 
 

O mito é uma narrativa considerada verdadeira, embora não exista uma 

análise que a comprove, é dito e repetido com convicção sendo assimilado como 

correto.  

O mito é uma narrativa que pretende explicar, por meio de forças ou seres 
considerados superiores aos humanos, a origem, seja de uma realidade 
completa como o cosmos, seja de partes dessa realidade; [...]. Tal narrativa 
não é questionada, não é objeto de crítica, ela é objeto de crença, de fé. 
Além disso, o mito apresenta uma espécie de comunicação de um 
sentimento coletivo; é transmitido por meio de gerações como forma de 
explicar o mundo, explicação que não é objeto de discussão, ao contrário, 
ela une e canaliza as emoções coletivas, tranquilizando o homem num 
mundo que o ameaça. É indispensável na vida social, na medida em que 
fixa modelos da realidade e das atividades humanas (ANDERY, et al,  2007, 
p. 20). 
 

O pensamento mítico serviu para interpretar a origem do mundo, atribuindo a 

forças superiores sua explicação, o que foi transmitido por gerações como verdade 

absoluta. Assim consolidaram-se os mitos. É importante destacar que o pensamento 

mítico 

 
[...] vai reunindo as experiências, as narrativas, os relatos, até compor um 
mito geral. Com esses materiais heterogêneos produz a explicação sobre a 
origem e a forma das coisas, suas funções e suas finalidades, os poderes 
divinos sobre a natureza e sobre os humanos (CHAUI, 2003, p. 164-165). 
 

Como uma forma de explicação através dos quais se identifica a origem, 

formas e funções das coisas, os mitos forneciam uma ideia geral que esclarecia a 

realidade e que era aceita. Deste modo, a superioridade da cidade sobre o campo é 

como a construção de um mito. A cidade é referenciada como se fosse, desde 

sempre, o local mais importante, supremo em relação ao campo, o que é 

naturalizado como algo que é dito e constitui-se como verdade inquestionável.  

A ideia de cidade tem sido construída no decorrer do seu desenvolvimento. 

Segundo Lefebvre, a cidade política grega “[...] aparece como Ilha bem-aventurada 

no oceano de campos, plantações, matas, florestas, desertos. Ela não pretende 

oprimir, menos ainda explorar, aqueles que reúne” (LEFEBVRE, 1999, p. 98). Essa 
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construção da ideia de cidade enquanto espaço de “boas” possibilidades tem sido 

disseminada ao longo dos tempos.  

O destaque que a cidade tem nos dias atuais, especificamente no que se 

refere ao poder econômico e político, não foi alcançado instantaneamente com o seu 

surgimento; pois, apesar de concentrar as instâncias de governo, era do campo que 

se extraíam os frutos que dinamizavam a economia 

 
Desde suas distantes origens, no período neolítico, até sua idade de ouro, 
entre fins do século XVIII e meados do século XIX, a agricultura passou por 
épocas boas e más, de prosperidade e de declínio, sem pôr em risco, 
porém, os privilégios de que gozava como atividade dominante na 
sociedade (GUIMARÃES, 1982, p. 26).  
 

Com a importância da agricultura por vários séculos, o campo foi a base para 

o crescimento econômico e “[...] as cidades haviam sido extensão do domínio do 

campo a agricultura, como atividade dominante fizera com que o campo fosse o 

‘senhor’ das cidades” (GUIMARÃES, 1982, p. 26). Isso permite evidenciar que nem 

sempre a cidade foi o espaço de domínio econômico; pelo contrário, durante 

séculos, foi o campo.   

Em uma analogia simplória, poderíamos afirmar que a importância da cidade 

equivale a uma pequena criança, enquanto o campo seria um adulto experiente que 

vivenciou diferentes momentos de prosperidade e de declínio ao longo do tempo 

histórico. Esta comparação é pueril, mas através dela busca-se evidenciar que o 

campo não é mero assessório da cidade, algo disseminado como verdade 

inquestionável, sendo esta última considerada como “senhora” do campo, tal 

perspectiva esconde a relação que existe entre eles, ambos formam uma unidade 

que só pode ser compreendida ao analisar sua totalidade, resultado do processo 

histórico, considerando especialmente que a condição atual da cidade provém de 

séculos de transformações e avanços realizados produzidos no campo, os quais 

possibilitaram o próprio crescimento da cidade. Destaca-se, neste caso, a revolução 

agrícola:  

 
As consequências mais imediatas da revolução agrícola foram, obviamente, 
em primeiro lugar, um aumento geral da produtividade e da rentabilidade da 
agricultura e, em segundo lugar, um aumento geral da acumulação de 
capitais nesse setor de atividade. Sem os recursos de capital acumulados 
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nessa fase de profundas transformações agrícolas, a revolução industrial 
não teria tido viabilidade na Inglaterra no último vintênio do século XVIII nem 
nos demais países desenvolvidos da Europa, da América e da Ásia, no 
decorrer do século XIX. A revolução industrial não seria possível ou não 
seria plenamente realizável se não fosse precedida, em intervalos de tempo 
diversos, pela revolução agrícola (GUIMARÃES, 1982, p. 36). 
 

A revolução agrícola serviu de base para a posterior revolução industrial, que 

foi acompanhada da intensificação da urbanização fortalecendo a cidade enquanto 

espaço dominante. Momentos da urbanização permitem verificar sua dinamicidade e 

transformações, e na medida em que o processo histórico ocorre, a função da 

cidade se diferencia. 

 
[...] bem perto da origem, marquemos sobre o eixo a cidade política [...] que 
organiza uma vizinhança agrária, dominando-a. Um pouco mais longa, 
marquemos o aparecimento da cidade comercial, que principia relegando o 
comércio para a sua periferia [...]. Vem a seguir um ponto crítico decisivo, 
onde a importância da produção agrícola recua diante da importância da 
produção artesanal e industrial, do mercado, do valor de troca, do 
capitalismo nascente (LEFEBVRE, 1969, p. 69-70). 
 

As transformações observadas na cidade são produzidas pela sociedade, 

materializando no espaço as modificações que foram sendo efetuadas na medida  

em que a mesma se desenvolvia, o que aconteceu de modo contínuo. Estas 

transformações podem ser verificadas de modo mais evidente no campo e na 

cidade, onde inicialmente o primeiro era o espaço das principais atividades 

econômicas e, ao longo do tempo, perdeu seu destaque frente à dinâmica do 

capitalismo para a segunda, sem, no entanto, deixar de ser necessário       

   
[...] Na longa história das comunidades humanas, sempre esteve bem 
evidente esta ligação entre a terra da qual todos nós, direta ou 
indiretamente, extraímos nossa subsistência, e as realizações da sociedade 
humana. E uma dessas realizações é a cidade: a capital, a cidade grande, 
uma forma distinta de civilização (WILLIAMS, 1989, p. 11). 

 

As realizações das comunidades humanas podem ser analisadas a partir do 

espaço que é produzido para atender suas demandas. Inicialmente, a subsistência 

era o essencial, a qual estava associada à terra, pois é dela que se extrai o 

indispensável para a vida, o alimento; e o campo era o espaço base para a sua 

produção, sendo transformado de forma a atender a lógica do capital no decorrer do 

processo histórico, bem como a cidade também se modificou, e só ganhou o 
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destaque atual quando o modo de produção capitalista conseguiu extrair dela as 

condições para o seu desenvolvimento, sendo necessário para sua consolidação 

que o campo fosse entendido como local de atraso. Trata-se do período final do 

feudalismo, quando 

 
O campo estava imbuído em uma lógica feudal que o novo modo de 
produção empenhava-se em extinguir. As estruturas feudais tornaram-se 
incompatíveis ao desenvolvimento capitalista. As relações solidificadas 
durante séculos já não mais condiziam com as necessidades dessa nova 
sociedade que emergia (BAGLI, s/d, p. 2). 

 

A consolidação da ideia de atraso em relação ao campo era, portanto, 

necessária naquele momento histórico, no qual o capitalismo buscava se 

estabelecer como o modo de produção predominante, e a coexistência com o 

feudalismo não era propícia para a sua expansão. No entanto, campo e cidade 

continuam e estabelecem uma relação entre si, diferente, pois passam a atender a 

objetivos díspares. Logo, evidencia-se a importância de explicar tal relação, visto 

que é ela que os define em suas distinções, sem ignorar os elos que os vinculam.   

Nesse processo, a construção sobre o que é campo e cidade é feita com base 

em características que os identificam enquanto espaços opostos, e uma das formas 

de distingui-los nesta perspectiva perpassa, de acordo com Williams, por considerar 

atitudes emocionais:  

 
[...] o campo passou a ser associado a uma forma natural de vida – de paz, 
inocência e virtudes simples. À cidade associou-se a ideia de centro de 
realizações – de saber, comunicações, luz. Também constelaram-se 
poderosas associações negativas: a cidade como lugar de barulho, 
mundanidade e ambição; o campo como lugar de atraso, ignorância e 
limitação (WILLIAMS, 1989, p. 11). 

 

Ao longo do desenvolvimento da sociedade capitalista, esta forma de 

caracterizar campo e cidade é a que mais se observa, colocando um em oposição 

ao outro: “paz x barulho”, “inocência x ambição”, “saber x ignorância”, “comunicação 

x atraso". Neste sentido, campo e cidade são explicados como dois polos opostos, 

gerando uma simplificação que esconde a essência da relação estabelecida entre 

eles, o que Williams evidencia quando afirma que 
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[...] sempre que penso nas relações entre campo e cidade, e entre berço e 
instrução, constato que se trata de uma história ativa e contínua: as 
relações não são apenas ideias e experiências, mas também de alugueis e 
juros, situações e poder – um sistema mais amplo (WILLIAMS, 1989, p. 11). 

 

A relação campo-cidade está em constante produção, visto que não se tratam 

de dois espaços distintos e estáticos, mas são alterados de acordo com as relações 

sociais no decorrer do tempo histórico, evidenciando em suas paisagens as 

transformações que ocorrem num processo contínuo. Por isso, é relevante 

reconhecer que “[...] a vida do campo e da cidade é móvel e presente: move-se ao 

longo do tempo, através da história de uma família e um povo; move-se em 

sentimentos e ideias, através de uma rede de relacionamentos e decisões” 

(WILLIAMS, 1989, p 19). Assim, a relação campo-cidade se evidencia em sua 

dinamicidade, bem como o contexto no qual está inserida, e as diferenciações 

identificadas se explicam no modo de vida da sociedade que produz esses espaços.  

No decorrer dos tempos, as mudanças acontecem na sociedade, pois ela está 

em constante processo de produção: na medida em que se modificam os espaços,  

as relações estabelecidas também sofrem alterações. Observando-as, é possível 

compreender o que sustenta e define a relação campo-cidade, especificamente, com 

a divisão do trabalho  

 
[...] A oposição entre cidade e campo só pode existir no interior da 
propriedade privada. É a expressão mais crassa da subsunção do indivíduo 
à divisão do trabalho, a uma atividade determinada, a ele imposta – uma 
subsunção que transforma uns em limitados animais urbanos, outros em 
limitados animais rurais e que diariamente reproduz a oposição entre os 
interesses de ambos (MARX e ENGELS, 2007, p. 52). 

 

Cidade e campo são, portanto, a expressão no espaço da divisão do trabalho 

a qual os homens são submetidos, separados pelas atividades que realizam e pelo 

espaço que utilizam para o trabalho. Deste modo, para compreender a relação 

campo-cidade, é preciso identificar a finalidade desses espaços para a sociedade 

que os produz, entendendo-os como construção histórica que se encontra em 

constante produção, mas que especificamente no capitalismo são separados para 

garantir a maior acumulação de riqueza. E espaços estes onde o indivíduo é 

submetido à lógica estabelecida com a divisão social e territorial do trabalho.  

A ideia de superioridade da cidade está sustentada em uma ideologia onde a 

mesma é apresentada como o espaço da esperança, das possibilidades, da riqueza; 



37 

 

mas tal perspectiva escamoteia as contradições que existem na sociedade e que 

podem ser observadas no espaço, uma vez que no capitalismo a desigualdade é 

inerente a sua estrutura. No entanto, a noção divulgada mostra a cidade como um 

espaço de prosperidade, isso é reforçado pela ideologia, pois 

 
[...] um dos traços fundamentais da ideologia consiste, justamente, em 
tomar as ideias como independentes da realidade histórica e social, de 
modo a fazer com que tais ideias expliquem aquela realidade, quando na 
verdade é essa realidade que torna compreensíveis as ideias elaboradas 
(CHAUÍ, 2004, p. 5). 

 

A cidade é apresentada como se não fosse resultado de um longo processo 

histórico e social; portanto, não se questionam como e por que a cidade se 

destacou, apenas se apresenta como espaço de decisão, de poder econômico e 

político, como se assim o fosse naturalmente. 

 

 

1.1.1 Urbano e rural: a construção de um modo de vida 

 

 

Ao estudar campo e cidade é importante distingui-los do rural e do urbano, 

pois, apesar da aparente analogia, na essência, existem diferenças que precisam 

ser consideradas. Quando se trata de urbano e rural, a distinção entre eles é 

comumente realizada através da utilização de dados quantitativos, especialmente os 

populacionais e/ou definições legais para delimitá-los:  

 

[...] alguns utilizam o critério quantitativo – número de habitantes – para 
diferenciar o urbano do rural. Outros apóiam-se na legalidade administrativa 
ou governamental, como é o caso da maioria das vilas e cidades do mundo 
e do Brasil, cujos lugares urbanos são designados sobre uma base legal-
adminstrativa, onde toda sede de município é denominada cidade (MAIA, 
1994, 45). 

O uso destes critérios para distinguir urbano e rural não possibilita uma 

análise sobre o porquê da diferenciação, e como a mesma se estabelece. Os 

aspectos quantitativos e legais limitam a explicação dos conceitos e não consideram 

o modo de vida produzido no urbano e no rural, que estão relacionados ao modo de 
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produção no qual estão inseridos. É com base nas relações sociais que se busca a 

explicação sobre o rural e o urbano, de forma a compreender a vinculação entre eles 

e o campo e a cidade, sem unificá-los, mas observando as relações que não se 

restringem ao espaço onde se materializam. 

A questão sobre o rural e o urbano é analisada tendo como referência o 

processo de urbanização, com o fortalecimento do consumo a partir do valor de 

troca, o qual solidifica um estilo urbano de vida que atende à lógica do capital e se 

impõe tanto na cidade como no campo. Compreender a urbanização é importante 

para averiguar as mudanças que ocorrem nas relações sociais e na produção do 

espaço, uma vez que a mesma se ampliou e, com ela, as transformações também 

se intensificaram, de modo que 

 
[...] o processo de urbanização segue, incorporando pela mudança ou pela 
permanência, construindo realidades que se negam e se complementam ao 
mesmo tempo. Realidades fundamentadas em aparentes oposições 
(pobreza e riqueza, arcaico e moderno, velho e novo, passado e futuro, 
etc.), mas com elo comum que as torna parte de um mesmo todo desigual, 
porém combinado (BAGLI, 2006, p. 97). 
 

 A urbanização se consolidou no modo de produção capitalista produzindo 

espaços desiguais para atender às necessidades do capital, e o que os diferenciam 

não são apenas as características naturais, mas também como as relações sociais 

se desenvolvem.  

 
A cidade e campo se diferenciam pelo conteúdo das relações sociais neles 
contidas e estas, hoje, ganham conteúdo em sua articulação com a 
construção da sociedade urbana, não transformando o campo em cidade, 
mas articulando-o ao urbano de um “outro modo”, redefinindo o conteúdo da 
contradição cidade/campo, bem como aquilo que lhes une (CARLOS, 
2004a, p.9). 
 

Apesar de serem comumente estudados como sinônimos, cidade – urbano e 

campo – rural, existem diferenças. Verifica-se que “[...] o urbano irradia-se a partir da 

cidade e atinge territorialmente os limites das influências dela. Desde que o urbano 

extrapole a cidade, a tarefa de conceituação torna-se dupla. É preciso pensar na 

cidade e no urbano” (ENDLICH, 2006, p. 20).  Evidencia-se que cidade e urbano não 

são equivalentes e não podem ser delimitados por condições materiais, – forma, 

quantidade de habitantes, indústria, mas sim a partir das relações. Ampliando a 
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complexidade da análise, pode ser estendido ao campo e ao rural que também não 

são análogos, mas estão inseridos na mesma lógica.  

O urbano é mais analisado por ser o que predomina na sociedade atual. Nele  

“[...] o tempo em intenso movimento, a concretude em plena transformação, a 

expressão aparente (mas não única) do multifacetado modo de produção capitalista” 

(BAGLI, 2006, p. 97), encontram-se difundidos com maior facilidade e alcance, 

sendo necessário ir além de características quantitativas ou infraestruturais para 

analisar o urbano: tem-se de entendê-lo como expressão do modo de produção 

dominante. Neste sentido, considerando que tanto o urbano quanto o rural são 

conceitos que não podem ser explicados simplesmente pelas formas ou funções 

econômicas, é importante observar que 

 
Os adjetivos urbano e rural, todavia, referentes à cidade e ao campo, 
ganharam autonomia apenas recentemente e dizem respeito a uma gama 
de relações culturais, socioeconômicas e espaciais entre formas e 
processos derivados da cidade e do campo sem, no entanto, permitirem a 
clareza dicotômica que os caracterizava até o século passado (MONTE-
MÓR, 2006, p. 6). 
 

A autonomia do urbano e do rural em relação ao campo e à cidade ocorre na 

medida em que o modo de vida neles desenvolvido evidencia como e por que 

acontecem determinadas relações culturais, socioeconômicas e espaciais 

produzindo desigualdades, as quais podem ser observadas. A vida do urbano e do 

rural expressa uma determinada condição que se constrói a depender do modo de 

produção: 

 
[...] o cotidiano é construído sobre um tempo mecânico. As formas como as 
pessoas se apropriam do tempo e dele se utilizam não são compassadas 
pelas mudanças naturais. O ritmo do tempo segue a velocidade da 
mobilidade excessiva dos processos de produção, circulação, troca e 
consumo de mercadorias. O tempo é movimento no urbano, e é sobre esse 
constante movimento que são construídos referenciais, hábitos e costumes 
(BAGLI, 2006, p. 83). 
 

No urbano, o modo de vida segue o ritmo estabelecido pelo processo 

produtivo para garantir a efetivação do ciclo do capital. A velocidade, como e por que 

as ações ocorrem são produzidos de acordo com as necessidades do capital, e 

estão em constante movimento, uma vez que dele depende a continuidade do ciclo. 

Neste sentido,   
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[...] O urbano se distingue da cidade precisamente porque ele aparece e se 
manifesta no curso da exploração da cidade, mas ele permite reconsiderar e 
mesmo compreender certos aspectos dela que passaram despercebidos 
durante muito tempo: a centralidade, o espaço como lugar de encontro, a 
monumentalidade etc. (LEFEBVRE, 2008, p. 84). 
 

É com a exploração da cidade, como afirma Lefebvre, que o urbano é 

produzido de forma a garantir a consolidação do modo de produção capitalista. Para 

além das formas e funções, tem-se como e por que a cidade é produzida. Dentro 

desta lógica, as relações que ocorrem no rural aparecem como particularidades que 

se inserem nas determinações gerais, nas quais 

 
[...] as relações cotidianas são construídas sobre um tempo mais ligado a 
uma lógica territorial que se consolida por meio da intensa relação com a 
natureza. Hábitos e costumes seguem uma cadência diferenciada, na qual 
as transformações estão atreladas às possibilidades apresentadas pela 
natureza (BAGLI, 2006, p. 84). 
 

Diferente da agitação que se verifica no urbano, as relações estabelecidas no 

rural são construídas de forma mais lenta, o que leva, inicialmente, a associá-lo a 

condições naturais. Porém, no rural ou no urbano, o que determina as relações 

sociais não são as características materiais predefinidas, mas sim como e por que 

as mesmas são apropriadas, o que depende do modo de produção do qual fazem 

parte, e não da natureza. Neste sentido, é importante enfatizar que  

 
O rural não precisa ser urbanizado para estar inserido dentro da lógica 
dominante do modo de produção. A plasticidade do capital permite que 
espaços diferenciados sejam incorporados e ajustados às determinações 
impostas. Pensar a urbanização total da sociedade seria pensar a 
homogeneização dos espaços. Estes não se homogeneízam. Ao contrário, 
se fortalecem pelas suas peculiaridades (BAGLI, 2006, p. 97). 
 

Considerando a desigualdade como base para garantir a acumulação de 

riqueza, o capital busca homogeneizar as diferenças de classes sociais, a 

distribuição desigual das riquezas, as diferentes formas de moradia, e tantas outras 

desigualdades quantas forem necessárias para garantir a exploração de uns por 

outros. A acumulação de capital para uns mediante a expropriação de outros se 

materializa no espaço. Assim, é preciso compreender que, mesmo com suas 

particularidades, a relação entre urbano e rural, bem como entre cidade e campo 

insere-se na dinâmica inerente ao modo de produção em que estão inscritos.  
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Urbano e rural podem ser compreendidos quando as relações sociais são 

analisadas, considerando o modo de produção que os determinam e que vão definir 

o modo de vida. Assim, é necessário observar as particularidades, mas sem afastá-

las da condição geral da qual fazem parte, pois urbano e rural estão inseridos na 

totalidade das relações definidas pela lógica do capital.   

Compreender como foi construída a ideia de superioridade da cidade em 

relação ao campo, bem como distinguir o urbano do rural possibilitou uma reflexão 

sobre por que, para que e para quem se estabelece esta relação. Neste intento, 

procuramos explicar quais as conveniências existentes na separação posta entre 

campo e cidade. 

 

 

1.2 A NECESSIDADE DA SEPARAÇÃO ENTRE CAMPO E CIDADE NO MODO DE 
PRODUÇÃO CAPITALISTA 

 

 

Na tentativa de compreender a relação campo-cidade no capitalismo, com 

base na divisão do trabalho, é importante analisar que a separação destes espaços 

convém a esta sociedade, pois nela o individual sobrepõe-se ao coletivo. Mas é 

preciso enfatizar que nem sempre foi desta forma, na economia de uma comunidade 

primitiva, “[...] são os membros da comunidade que possuem em comum o solo e 

todos os meios de produção, a sua vontade comum decide da criação destes ou 

daqueles produtos, na época tal e na quantidade tal” (LUXEMBURGO, s/d, p. 254), o 

que demonstra a existência de outras perspectivas de organização social. 

A existência da divisão do trabalho não é sinônimo de separação entre os 

interesses coletivos. Em outras formas de organização de comunidades, a exemplo 

da primitiva, os objetivos eram comuns, tinha-se uma homogeneidade de condições 

e a desigualdade não se constitui como base. A comunidade era um todo, e as 

preocupações com as condições de vida não eram individualizadas. Nela, os 

membros possuíam tarefas e a divisão da produção era feita de forma a atender à 
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necessidade de todos. A propriedade era coletiva, tanto das terras como do que se 

produzia, não havendo necessidade de separar campo e cidade, e tudo o que era 

produzido atendia ao interesse comum.  

No decorrer do processo histórico, a divisão do trabalho se desenvolveu e as 

relações sociais se modificaram, a comunidade que era organizada para atender à 

demanda de todos, por possuir uma propriedade comum, passa a se fragmentar. 

Assim, 

 

[...] a propriedade comum deixa de existir bem como o trabalho comum e a 
vontade comum que regulava a produção. A divisão do trabalho muito 
desenvolvido permaneceu, bem entendido. O sapateiro está perante a sua 
forma, o padeiro apenas conhece o seu forno, o ferreiro só tem a forja e 
apenas sabe brandir o martelo, etc. A cadeia que antes ligava todos estes 
trabalhos especializados num trabalho comum, numa economia social 
quebrou-se. Cada qual não depende se não de si mesmo: o agricultor, o 
sapateiro, o padeiro, o serralheiro, o tecelão, etc. Cada um é livre e 
independente (LUXEMBURGO, s/d, p. 254). 

 

A divisão do trabalho permitiu o desenvolvimento da capacidade de produzir 

os meios de vida, mas a apropriação individual garantiu a consolidação de uma 

sociedade que não se preocupa com o todo, mas sim com uma parte, onde a 

separação, divisão e fragmentação constituem-se como condição “natural” de sua 

existência, sendo campo e cidade uma das mais fortes expressões desta divisão.  

Com o avanço do capitalismo, verifica-se a consolidação da propriedade 

privada, a submissão cada vez maior dos indivíduos aos seus ditames. A sociedade 

molda-se seguindo sua lógica, produzindo espaços que garantam e intensifiquem a 

acumulação de capital.  

Neste processo, nem cidade nem campo se sobrepõem, ambos são 

produzidos para atender às necessidades do capitalismo e apesar das evidentes 

diferenças entre eles, tais como: quantidade de habitantes, equipamentos 

infraestrutura, têm-se dois espaços cada vez mais próximos em relação à condição 

de vida, de uma maneira geral, no campo e na cidade predominam a mesma lógica 

estabelecida: o trabalho, a propriedade privada e o consumo como essenciais para a 

vida. Neste sentido, o que separa campo e cidade são características quantitativas, 

pois, do ponto de vista da condição de vida estes estão mais próximos à medida que 

o capitalismo avança.    
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A extensão do capitalismo com o desenvolvimento da troca, e com ele o do 
mundo da mercadoria (de sua lógica, linguagem), estendendo-se ao mundo 
inteiro, também permitiu a generalização da propriedade privada a 
submissão da vida cotidiana a sua lógica capturando os momentos, cultura 
e tradições da vida tanto na cidade quanto no campo, aproximando-os cada 
vez mais (CARLOS, 2004a, p. 8). 

 

Analisar campo e cidade de modo isolado, entretanto, não permite observar o 

elo que os liga, assim como não refletir sobre os processos dos quais são 

resultantes dificulta a sua compreensão. É importante considerar que no decorrer 

dos tempos as mudanças aconteceram, e à medida que a sociedade se modifica, os 

espaços e as relações estabelecidas também sofrem alterações.  

 

No transcurso histórico, a cidade apresenta-se sob várias formas: capital do 
Estado, centro administrativo, centro religioso, centro comercial, porto, 
armazém, base militar, pólo industrial. Analogamente, o campo compõem-
se de diversas práticas: pastagens, comunidades campesinas, fazendas, 
plantations, empresas agrícolas (MAIA, 1994, p. 32). 
 

Campo e cidade, no decorrer da história, foram e são associados às 

atividades predominantes (econômicas ou políticas) e variam de acordo com os 

processos nos quais estão inseridos. É preciso identificar a sua finalidade, 

entendendo que “o campo e a cidade são realidades em transformação tanto em si 

próprias quanto em suas interrelações” (WILLIAMS, 1989, p 387), e, em sendo uma 

construção histórica, estão em processo contínuo de modificação, sendo 

indispensável compreender que 

 
[...] vivemos num mundo no qual o modo de produção e as relações sociais 
dominantes ensinam, inculcam e se propõem a normalizar, e mesmo a 
petrificar, modos de percepção e ação distanciados, separados e externos: 
modos de usar e consumir, em vez de aceitar e desfrutar, pessoas e coisas 
(WILLIAMS,1989, p. 398-399). 

 

Destarte, campo e cidade encontram-se separados na sociedade capitalista, 

reproduzindo no espaço a divisão do trabalho.  

 

[...] A divisão e oposição entre cidade e campo, indústria e agricultura, em 
suas formas modernas, representa a culminação crítica do processo de 
divisão e especialização do trabalho que, embora não tivesse início com o 
capitalismo, foi desenvolvido dentro do capitalismo a um grau extraordinário 
e transformador (WILLIAMS,1989, p. 407). 
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A oposição entre campo e cidade faz parte de algo indispensável ao modo de 

produção capitalista, a divisão do trabalho. E à medida que avançam as técnicas, a 

divisão torna-se mais eficiente na garantia da acumulação do capital. Deste modo, 

campo e cidade, como espaços onde é materializado o trabalho, também se 

diferenciam para atender às demandas de cada período histórico, sendo necessário 

compreender por que estão em condições distintas, especialmente entendendo que 

 

[...] A cidade é, de pronto, o fato da concentração da população, dos 
instrumentos de produção, do capital, das fruições, das necessidades, 
enquanto o campo evidencia exatamente o fato contrário, a saber, o 
isolamento e a solidão (MARX & ENGELS, 2007, p. 52). 
 

A cidade é estabelecida como lugar no qual o trabalho se realiza de modo 

mais favorável, construindo uma ideia de que neste espaço estão as possibilidades 

e, objetivamente, é nela que se concentram, nos dias atuais, uma grande quantidade 

de modos para garantir a exploração do trabalho associada aos instrumentos de 

controle frente ao acirramento das desigualdades, sendo o trabalho “[...] novamente 

o fundamental, o poder sobre os indivíduos, e enquanto existir esse poder tem de 

existir a propriedade privada” (MARX & ENGELS, 2007, p. 52, grifo dos autores). 

Como o trabalho é a condição básica para a sociedade, a necessidade de 

realizá-lo é posta como imprescindível. As características geradas são consideradas 

como naturais. Tanto a divisão do trabalho, quanto a propriedade privada não são 

questionadas; são, na verdade, tidas como essenciais à vida em sociedade, e “[...] a 

divisão do trabalho em atividade industrial e atividade agrícola libera parcela do 

trabalho produtivo das restrições espaciais imediatas, e essa divisão social 

manifesta-se na separação espacial da cidade e do campo” (SMITH, 1988, p. 125). 

Com isso, apresenta-se a cidade como espaço de melhores oportunidades, o que de 

fato o é, não no que se refere às condições de vida, mas sim às condições de 

exploração do trabalho, do qual se extrai a mais-valia, base para a acumulação de 

capital. E o campo figura como espaço de isolamento, quando na verdade não o é, 

uma vez que se encontra cada vez mais inserido na lógica do capital, existindo 

também a exploração do trabalho. Isso é, no mínimo, disfarçado com os números, 

pois, quantitativamente, parece existir uma exploração menor. Assim, tanto o campo 

como a cidade estão inseridos na divisão do trabalho, sendo espaços onde se 

materializam a exploração de muitos por poucos. 
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Cidade e campo são estrategicamente separados, e com a intensificação da 

divisão do trabalho no modo de produção capitalista há o predomínio do valor-de-

troca, as atividades produtivas realizam-se em locais específicos e produzem 

também diferenças sociais. Essas distinções são analisadas a partir do espaço que 

é transformado para atender à demanda da lógica do capital e que pode ser 

observado na cidade e no campo. Na primeira, tem-se a concentração da 

população, de equipamentos de produção e do poder político; já no segundo, 

verifica-se um número menor de pessoas e de instrumentos de produção, 

demonstrando uma separação marcada pelo aparente domínio da cidade sobre o 

campo. No entanto, não se trata de um domínio de um espaço sobre o outro, mas 

sim de um modo de produção que prevalece e se fortalece com a divisão e com a 

desigualdade. Logo, a homogeneização não é possível, nem dos espaços, nem das 

condições de vida. Neste sentido, é importante considerar que 

 
[...] por meio da divisão do trabalho, já está dada desde o princípio a divisão 
das condições o que gera a fragmentação do capital acumulado em 
diversos proprietários, e com isso, a fragmentação entre capital e 
propriedade. Quanto mais se desenvolve a divisão do trabalho e a 
acumulação aumenta, tanto mais aguda se torna essa fragmentação. O 
próprio trabalho só pode subsistir sob o pressuposto dessa fragmentação 
(MARX & ENGELS, 2007, p. 72, grifo dos autores). 
 

 

A sua fragmentação, todavia, não significa uma particularidade isolada da 

totalidade das relações sociais de produção. Em cada especificidade de uma 

formação histórica e social, a divisão campo e cidade se materializa com suas 

diferenças inscritas em escala mais ampla da mundialização do capital. No Brasil, a 

conformação da aparente oposição campo e cidade, deve ser entendida nessa 

mesma dinâmica escalar. 

 

 

 

 

 



46 

 

1.3 RELAÇÃO CAMPO-CIDADE NO BRASIL: DA COLONIZAÇÃO À 

MODERNIZAÇÃO  

 

 

A investigação sobre a produção do espaço geográfico brasileiro fornece 

subsídios para a compreensão de como se estabelece a relação campo-cidade ao 

longo do tempo histórico. Busca-se identificar como ocorreu o processo desde a 

colonização brasileira, uma vez que as comunidades indígenas que habitavam o 

espaço antes da chegada dos colonizadores tinham uma relação diferente da 

estabelecida pelos que se apropriaram do território. Para estes a separação campo 

e cidade era conveniente, mas para os indígenas não se constituía em algo 

essencial para o seu modo de vida. Assim, compreender que a relação campo-

cidade começa a ser estabelecida com o início da colonização permite fazer uma 

análise da totalidade na qual se insere 

 
A cidade e o campo, no Brasil, surgem no movimento de expansão da 
modernidade e do moderno a partir da expansão ultramarina. Estas duas 
formas socioespaciais estão no bojo do encontro de temporalidades 
históricas extremamente diversas: a da sociedade capitalista e a das 
sociedades indígenas (SUZUKI, 2007, p. 135). 
 

No Brasil, com a colonização, prevaleceu o modo de produção capitalista, no 

qual a divisão entre cidade e campo se constitui como necessária para a sua 

propagação. É relevante, portanto, explicar como ocorreu este processo para 

compreender como foram produzidos campo e cidade.  

A colonização teve início no século XVI, no período de expansão do 

capitalismo mercantil, quando as terras da América representavam um grande 

potencial econômico, com significativas possibilidades para os países europeus, 

uma vez que 

 
[...] novas terras, novos bens abrem-se à cobiça dos invasores. Reaviva-se 
o ímpeto predatório e mercantil que leva à aceleração econômica da matriz 
em termos de uma acumulação de riqueza em geral rápida e grávida de 
conseqüências para o sistema de trocas internacional. Pode-se calcular o 
que significou para a burguesia européia, em pleno mercantilismo, a maciça 
exploração açucareira e mineira da América Latina. Se o aumento na 
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circulação de mercadorias se traduz em progresso, não resta dúvida de que 
a colonização do Novo Mundo atuou como agente modernizador da rede 
comercial europeia durante os séculos XVI, XVII e XVIII  (BOSI, 1992, p. 
20).  
 

Diante do desenvolvimento do mercantilismo, a colonização foi uma 

possibilidade de ampliação da acumulação de riqueza, a qual seria útil para o 

avanço do capitalismo, e as terras que foram colonizadas, aos poucos vão sendo 

produzidas para atender a este interesse. Assim, 

 
[...] No seu conjunto, e vista no plano mundial e internacional, a colonização 
dos trópicos toma o aspecto de uma vasta empresa comercial, mais 
completa que a antiga feitoria, mas sempre com o mesmo caráter que ela, 
destinada a explorar os recursos naturais de um território virgem em 
proveito do comércio europeu. É este o verdadeiro sentido da colonização 
tropical, de que o Brasil é uma das resultantes; e ele explicará os elementos 
fundamentais, tanto no econômico como no social, da formação e evolução 
históricas dos trópicos americanos (PRADO JR, 2008, p. 29). 
 

A colonização foi para garantir os interesses predominantes naquele 

momento histórico, em que o comércio era a atividade que despontava como 

importante diante do avanço do capitalismo, e as terras recém-conquistadas podiam 

representar possibilidades de ampliação da acumulação de riquezas, e  

 
[...] todos os grandes acontecimentos desta era a que se convencionou com 
razão chamar de “descobrimentos”, articulam-se num conjunto que não é 
senão um capítulo da história do comércio europeu. Tudo que se passa são 
incidentes da imensa empresa comercial a que se dedicam os países da 
Europa a partir do séc. XV, e que lhes alargará o horizonte pelo Oceano 
afora (PRADO JR. 1963, p. 14). 
 

Os descobrimentos foram parte de um processo de expansão através do 

qual se buscava ampliar as relações comerciais e a exploração do território 

brasileiro. Inicialmente com a extração do pau-brasil, atividade que garantia 

possibilidade de lucro e “[...] os primeiros contactos com o território que hoje constitui 

o Brasil devem-se àquela madeira” (PRADO JR. 1963, p. 26). A extração do pau-

brasil não foi acompanhada imediatamente da ocupação do território, o que só 

começou a se efetivar em 1530, em decorrência da preocupação com a 

possibilidade de que outros países se estabelecessem no local, tais como os 

franceses. Então, portugueses vieram para o território, estimulados pela doação de 

terras, e “[...] a ocupação colonial vai se estabelecendo, sobretudo, a partir da linha 
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litorânea. Neste processo, pequenas aglomerações vão sendo formadas” (SUZUKI, 

2007, p. 135). Deste modo, é no litoral que as primeiras e pequenas cidades vão 

sendo produzidas. 

Com o objetivo de acumular riquezas os donatários investiram em um 

produto de grande valor: “[...] a perspectiva principal do negócio estava na cultura da 

cana-de-açúcar” (PRADO JR. 1963, p. 32), a qual foi cultivada ao longo do litoral 

para garantir a acumulação, pois “a produção canavieira não é indiferente a essa 

lógica, estando bastante relacionada com os interesses dos proprietários das 

melhores terras que lucravam enormemente com os cultivos de exportação” 

(SHIMADA, 2010, p. 30). Deste modo, o cultivo da cana-de-açúcar era o que 

possibilitava a maior acumulação no início do período colonial brasileiro.      

De modo geral, o que temos no início da colonização é a apropriação de 

terra e o investimento em produtos importantes para a época, o que insere o espaço 

na lógica do capital. Logo, a forma de ocupação e as relações aqui estabelecidas 

atendem aos interesses do capitalismo:  

 
[...] se vamos à essência da nossa formação, veremos que na realidade nos 
constituímos para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros; mais 
tarde ouro e diamantes; depois, algodão, e em seguida café, para o 
comércio europeu. Nada mais que isto (PRADO JR, 2008, p. 30). 
 

Ao longo de mais de três séculos de utilização das terras, o investimento em 

determinadas atividades seguia os ditames gerais, como ainda o são nos dias 

atuais. Importa neste caso compreender que o campo foi a base econômica que 

predominou, sendo a cidade o espaço onde se instalaram os governos, comandando 

a distribuição da produção. A relação campo-cidade foi, portanto, desde o início, 

construída com base na sociedade capitalista. Logo, houve separação entre estes 

espaços e uma necessidade da divisão social e territorial do trabalho, seguindo os 

interesses do capital. E a cidade atendia às demandas de organização para garantir 

que os lucros obtidos fossem destinados aos colonizadores  

 
A produção da riqueza, em grande parte era drenada para os cofres 
metropolitanos, tendo as aglomerações papel fundamental na difusão do 
poder da Metrópole. As aglomerações materializavam as condições de 
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extração da riqueza realizada na Colônia para a Metrópole (SUZUKI, 2007, 
p. 137). 
 

Estas aglomerações são espaços de controle da produção de riqueza, 

geradas principalmente com as atividades agrícolas, o que pode representar uma 

certa superioridade do campo. No entanto, trata-se da condição posta naquele 

momento histórico para a maior acumulação de riqueza onde o modo de produção 

aqui estabelecido pautava-se na atividade agrícola, sendo o campo o mais 

importante economicamente; e a cidade, o espaço de decisões, o que já demonstra 

a divisão inerente ao capitalismo.  

Até o século XIX, o espaço brasileiro foi sendo produzido como base na 

atividade agrário-exportadora, adequando-se aos ditames econômicos nos quais 

estava inserido, submetendo-se aos interesses da colônia, especificamente com a 

utilização dos recursos naturais para atender à demanda do mercado externo. Deste 

modo, enquanto a Europa realizava a I Revolução Industrial (Séc. XVIII), o Brasil 

continuava com a estrutura econômica de produção basicamente de produtos 

primários, e importando os manufaturados, consequência da forma como os 

colonizadores atuavam na nova terra, conquistando os espaços, controlando os 

recursos e submetendo os povos que já habitava o lugar (MORAES, 2000).  

O processo de avanço do capitalismo estava adiantado nos países europeus, 

mas no Brasil ainda não estavam consolidadas as condições para a modernização. 

Isto por que aliado à dependência da importação de produtos industrializados, 

fatores internos dificultavam sua concretização, tais como a ausência de um 

expressivo mercado consumidor e de uma infraestrutura para a implantação de 

novas perspectivas produtivas, como a pouca disponibilidade de energia, elemento 

necessário para a diversificação das atividades econômicas.  

Os interesses estavam ainda vinculados à acumulação prioritariamente obtida 

através da atividade agrário-exportadora; e somente no final do século XIX, as 

condições produtivas apresentaram sinais de mudança, o que favorecia o 

investimento na modernização do país: entre outros fatores, o fim da escravidão, 

amplia o mercado consumidor. No entanto, é importante ressaltar que 
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O Brasil atingiu demasiado tarde o limiar da revolução agrícola, sem que 
possa afirmar, ainda agora em nossos dias, que nela tenha penetrado 
profunda e extensamente. Nosso país, incorrendo numa inversão da ordem 
cronológica seguida pela maioria das nações, começou a transpor aquele 
limiar não antes, mas após haver dado alguns passos iniciais em direção à 
revolução industrial (GUIMARÃES, 1982, p. 61). 
 

O país foi sendo produzido para atender aos interesses das atividades 

agrário-exportadoras, com pequenas alterações no processo produtivo no decorrer 

do tempo, diferenciando-se dos países que passaram por uma revolução agrícola 

como base para a revolução industrial. Isso ocorreu em virtude de já existirem 

condições que possibilitassem tal inversão, mas as atividades desenvolvidas no 

campo permaneciam com a estrutura de séculos anteriores. Essa inversão ocorreu 

devido à manutenção do modo produtivo que vinha rendendo níveis satisfatórios, 

especificamente para os latifundiários. Por isso, 

 
Antes da abolição não há notícias de inovações relevantes aplicadas nos 
processos produtivos da agricultura, dentro dos latifúndios canavieiros ou 
dos latifúndios cafeeiros. E depois da abolição, aquelas inovações só vão 
penetrando tardia e vagarosamente por força das exigências da competição 
estrangeira que nos impunha levar ao mercado produtos de qualidade 
melhor (GUIMARÃES, 1982, 62). 
 

A inserção do Brasil no processo de modernização ocorre, portanto, de forma 

mais lenta em relação aos países europeus de onde emergiu a Revolução Industrial 

como forma de se manter na lógica do capital, o qual diversificava as formas de 

exploração do trabalho através da ampliação da sua divisão. As cidades no Brasil 

também acompanharam os processos de mudança, e as aglomerações urbanas do 

século XIX demonstravam a dinamicidade da produção deste espaço 

 
Esse é o período em que os aglomerados passam por um processo de 
ressignificação e transformações materiais, superando uma dimensão, 
eminentemente, administrativo-religiosa para incorporar a centralidade das 
atividades econômicas, sobretudo por conta da expansão do comércio e o 
desenvolvimento da atividade fabril e bancaria (SUZUKI, 2007, p. 137). 
 

As transformações nas cidades brasileiras se intensificaram na medida em 

que se diversificava a atividade produtiva no país, o que possibilitou o avanço do 

poder econômico que a cidade desempenha. Neste sentido, o país foi aos poucos se 
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inserindo na nova dinâmica para se manter na competição e ampliar as 

possibilidades de acumulação.  

 
A diversificação das atividades produtivas e a industrialização – [...] – trarão 
grandes modificações da economia brasileira, e representam sem dúvida 
um passo considerável no sentido da superação do velho sistema de 
colônia produtora de gêneros de exportações (PRADO JR, 1968, p. 126-
127). 
 

Com o início da industrialização, a economia brasileira passa por um avanço 

técnico, ainda com limitações e sem alterar de forma significativa o modo de produzir 

estabelecido no campo. E a cidade passa a se destacar como espaço de 

possibilidades, mas também de contradições, pois as desigualdades são mais 

perceptíveis. No entanto, na relação campo-cidade, observa-se que nas primeiras 

décadas do século XX a cidade é fortalecida: a divisão social e territorial do trabalho 

se amplia no país, especialmente com as perspectivas que as indústrias oferecem 

ao trabalhador. 

Após os períodos do final da I Guerra Mundial e da crise econômica de 1929 

que atingiram de modo intenso os latifundiários brasileiros, é que se verifica uma 

ampliação do processo de modernização do país, estimulado pelo aumento do 

mercado interno e pela necessidade de diversificação da atividade produtiva frente à 

crise que abalou a base agrário-exportadora na qual o Brasil se assentava. Neste 

contexto, o Centro-Sul do país, onde predominavam as oligarquias do café, 

configurou-se como a primeira região a se industrializar (OLIVEIRA, 1981).   

É importante salientar que a modernização é aqui compreendida como 

processo de inovações tecnológicas associado à divisão do trabalho com o objetivo 

de promover o crescimento, sem, contudo, mudar as estruturas políticas e sociais. 

 
A combinação do projeto geopolítico com o autoritarismo histórico resultou 
numa modernização conservadora, implicando profundas transformações e 
contradições que acabaram desestabilizando o regime no início dos anos 
oitenta (BECKER e EGLER, 2003, p.124). 
 

Houve uma transformação na base produtiva do país, principalmente com a 

implantação da atividade industrial, o que trouxe inovações técnicas. Porém, por 

estarem balizadas em uma sociedade capitalista, as contradições que já existiam 
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quando predominava a atividade agrário-exportadora se mantiveram, mesmo com a 

modernização. No Brasil, esse processo atendia principalmente à demanda 

industrial na busca pela substituição das importações, e se concretizava com a 

intensa presença de capital estrangeiro, direcionando e promovendo um rápido 

crescimento econômico.  

O Plano de Metas do governo Juscelino Kubitscheck marca de forma 

expressiva esta modernização, quando busca diminuir o atraso na capacidade 

produtiva do país investindo na atividade industrial; na construção de rodovias que 

promovam a integração e a circulação de pessoas e mercadorias; bem como 

investindo na produção de energia, e no fortalecimento do Estado que utiliza o 

espaço para se consolidar.  

O papel do Estado no processo de modernização continuou a ser efetivo nas 

décadas subsequentes, consolidando-se enquanto projeto geopolítico, marcado pela 

intensificação da industrialização brasileira, especialmente com a produção de bens 

de consumo duráveis, no período do chamado “milagre brasileiro”, entre 1968 e 

1972. Este modelo não alterou a forma de acumulação conservando a organização 

produtiva e ampliando os custos sociais para a concretização do crescimento 

econômico (BECKER e EGLER, 2003), uma vez que na cidade e no campo, é 

possível observar as mudanças:  

 

[...] na cidade, os processos de periferização e, depois, os de verticalização 
vão se delineando, estabelecendo uma nova paisagem urbana marcada 
pela existência de um mercado imobiliário. No campo, novas variedades 
são introduzidas, bem como novas técnicas de cultivo; mas a transformação 
mais contundente só vai ser operada em meados do século XX, com a 
introdução do pacote tecnológico na agricultura, a chamada “Revolução 
Verde”, em que se salienta o significado das grandes empresas 
transnacionais nas transformações dos sistemas de cultivo e dos sistemas 
criatórios. É este, também, o momento de transição do trabalho livre, 
presente no sistema de colonato, para o trabalho livre assalariado (SUZUKI, 
2007, p. 140). 

 

A cidade e o campo brasileiro passam, no século XX, por transformações que 

permitem sua adequação à lógica do capital. A cidade cresce em tamanho e 

população e é produzida de modo desigual; no campo, são introduzidas novas 

tecnologias que adéquam o modo de produção ao avanço do momento histórico. Os 
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avanços provenientes da modernização estão desigualmente dispostos. Assim, “a 

modernização conservadora gerou uma pobreza específica, associada à 

modernidade” (BECKER e EGLER, 2003, p. 170) e, deste modo, a mesma não 

repercutiu em melhorias significativas para a população.   

É importante observar que ocorrem não apenas mudanças nas cidades 

brasileiras, como também no campo. As transformações no tempo histórico alteram 

as relações para garantir a capacidade de acumulação diante das modificações que 

se evidenciam no modo de produção capitalista, especificamente em meados do 

século XX. 

 

 

1.3.1 A Modernização da agricultura brasileira 

 

 

Na relação campo-cidade, as transformações no espaço precisam ser 

analisadas para possibilitar a compreensão da realidade, especialmente na medida 

em que a divisão do trabalho se intensifica e as relações também se modificam. 

Entender as mudanças que ocorrem no campo brasileiro possibilita perceber melhor 

a temática, ao avaliar o projeto de modernização empreendido, no qual são 

produzidas alterações através de investimentos na ampliação da capacidade 

produtiva, uma vez que 

 

O rompimento do complexo rural – e o simultâneo processo de 
industrialização – significa o desenvolvimento da divisão do trabalho e 
constituição do mercado interno. Foi um longo processo que ganhou 
impulso a partir de 1850 (com a Lei de Terras e proibição do tráfico 
negreiro), se acelerou após a grande crise de 1929 com a reorientação clara 
da economia “para dentro”; e se consolidou nos anos 50 com a 
internalização do setor produtor de capital [...] a partir daí, completada a 
industrialização propriamente dita, se inicia nos anos 60 a industrialização 
da própria agricultura (SILVA, 1999, p. 89).  
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Do mesmo modo que ocorreu com a industrialização, a modernização 

também tem rebatimento no campo, garantindo a ampliação da produção, sob as 

mesmas bases da modernização conservadora.  Nesta perspectiva, a “[...] 

modernização da agricultura foi extremamente desigual, com implicações negativas 

nos preços dos alimentos e na renda real dos trabalhadores rurais” (BECKER e 

EGLER, 2003, p. 143), o que é compreensível dentro da forma como se estabelece 

o modo de produção capitalista, com a intensificação da divisão do trabalho e 

também das desigualdades sociais.  

O processo de modernização da agricultura brasileira deve ser analisado, de 

acordo com Clóvis Santos, em quatro fases:  

 

(1) o período de mudança lenta e gradual na base técnica (1950-1965); (2) 
o período da modernização conservadora ou modernização compulsória 
(1967-81), [...]; (3) o período da crise do padrão de financiamento agrícola e 
a integração da agricultura ao mercado financeiro em geral (1979-1986). [...] 
e (4) pós-1986, período em o Estado reconhece que a política agrícola 
lastreada no crédito farto e barato havia se exaurido (SANTOS, 2000, p. 
48). 

 

Na década de 1950, verifica-se o início da utilização de técnicas que ampliam 

a capacidade de produção; mas é do final da década de 1960 até o início da década 

de 1980 que ocorre o processo intenso da modernização da agricultura, vinculando 

essa atividade à dinâmica industrial. Nesta perspectiva,  

 

Somente a partir dos meados da década de 60, quando o processo de 
modernização atinge uma fase mais avançada, a de industrialização da 
agricultura, é que se percebe, gradativamente e em determinados espaços 
do país, a libertação do processo de produção agropecuária das condições 
naturais dadas, passando a fabricá-las sempre que se fizerem necessárias 
(SANTOS, 2000, p. 50). 

 

Neste período, “a agricultura apresentou indicadores flagrantes de 

tecnificação e dinamismo” (BECKER e EGLER, 2003, p. 169), o campo brasileiro foi 

inserido no projeto de modernização e a “[...] mecanização viabilizada no setor tem 

forte impacto sobre a organização da produção constituindo-se em indutor da 

integração da agricultura a outros segmentos da indústria” (SANTOS, 2000, p. 51). 
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As transformações espaciais, decorrentes das mudanças aceleradas pela 
reestruturação produtiva do capital, promoveram uma efervescência política 
no campo brasileiro, provocando uma agudização das contradições e 
redefinindo a gestão societária do capital e do trabalho. (MENDONÇA, 
2006, p. 2) 

 

A estratégia da modernização atende à demanda do capital, intensificando 

ainda mais o campo. As contradições sociais e econômicas se evidenciam na forma 

de produção, nas condições do trabalhador rural e na concentração de terras, sendo 

importante analisar as peculiaridades desse modo de produção para explicar a 

forma como ocorre o processo de modernização da agricultura e seus rebatimentos 

sociais, políticos e ambientais para o espaço. 

 O incremento tecnológico destinado ao campo proporcionou um aumento da 

produtividade, consequentemente promovendo transformações no mesmo, sem, no 

entanto significar melhorias expressivas para os trabalhadores rurais. No Brasil, tal 

processo se intensifica na década de 1970: 

 

A estrutura e a evolução do setor rural da década de 70 refletem de forma 
clara uma nova dinâmica do período recente: uma dinâmica que não pode 
mais ser apreendida a partir dos mecanismos internos da própria atividade 
agrícola (como a propriedade da terra, a base técnica da produção, a 
fronteira) e nem a partir da segmentação do mercado interno versus 
externo. Trata-se, agora, de uma dinâmica conjunta do tripé “indústria para 
a agricultura – agroindústria”, que remete ao domínio do capital industrial e 
financeiro e ao progresso global de acumulação. É a fase de constituição 
dos complexos agroindustriais (CAIs) (SILVA, 1999, p. 90). 

 

Esta é uma década que marca um período de maior investimento na 

tecnificação do campo no Brasil, com a criação dos complexos agroindustriais, onde 

se evidencia uma busca pelo aumento da produtividade, para a qual a modernização 

é importante. Com a introdução de tecnologia e inovações, a produção é ampliada, 

introduzindo no campo aspectos semelhantes aos que se desenvolvem na dinâmica 

industrial, e   

 

[...] Essa industrialização chega até o campo, onde as fábricas despejam 
máquinas e insumos, com a consequente interação entre o campo e a 
indústria, o que exige mais matérias-primas e alimentos para o mercado 
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interno, sem comprometer o setor exportador que gera divisas para o 
processo de industrialização (BERTAZZO, 1989, p. 240). 

 

O campo torna-se um espaço onde a tecnificação se intensifica promovendo 

uma aproximação com a indústria, símbolo do tão almejado crescimento, mas sem 

modificar a estrutura já consolidada no Brasil. A atividade agrícola está fortemente 

vinculada ao mercado exportador, com a atuação dos latifundiários, mas o pequeno 

agricultor não se insere de forma significativa nesta nova dinâmica aplicada ao 

campo brasileiro.          

Considerando ainda as fases da modernização, identifica-se o período entre 

1979-1986 no qual se verifica que, apesar da redução dos investimentos, há uma 

diversificação promovida pela dinâmica implementada pelas forças sociais 

modernas, possibilitando a inserção da atividade agrícola nos padrões industriais, 

comerciais e financeiros (SANTOS, 2000). E, por último, a fase pós-1986, na qual o 

Estado constata um esgotamento quanto ao crédito destinado às atividades 

agrícolas. 

A modernização atinge o campo e produz transformações que ocorrem como 

consequência da utilização de novas tecnologias e da intensificação da divisão do 

trabalho, demonstrando que o processo na “busca incessante da produção de valor” 

(MENDONÇA, 2006, p. 5) promove mudanças na dinâmica desenvolvida no campo, 

decorrentes do modo capitalista de produção.  

Diante das mudanças que são implementadas no campo e na cidade, é 

possível afirmar que a relação campo-cidade no Brasil passa por transformações 

significativas, as quais permitem observar que, à medida que as relações sociais e 

econômicas se modificam, o espaço também é transformado, o que só pode ser 

compreendido ao considerar que o espaço geográfico é produzido pelo e para o 

homem, o qual promove tais mudanças de acordo com a sociedade. Logo, diante do 

capitalismo, o espaço é produzido para atender aos interesses do capital e se 

fortalece com a priorização do individual sobre o coletivo, materializando as 

desigualdades no espaço.  
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2 A PRODUÇÃO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO E O PROCESSO DE FORMAÇÃO 
HISTÓRICA DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA: DA FEIRA A CIDADE 
NOS RASTROS DO CAPITAL 

 

 

A reflexão sobre a produção do espaço geográfico se torna indispensável na 

tentativa de explicar a realidade que foi construída no decorrer do processo histórico, 

definindo as determinações particulares relevantes no processo, sem desprezar as 

determinações gerais. A sua compreensão é possível considerando como se 

instauram as relações sociais no processo de urbanização da cidade de Feira de 

Santana/BA. 

Para analisar os processos que ocorreram no município de Feira de Santana 

é necessário identificar as particularidades que foram produzidas neste espaço, sua 

formação histórica evidenciando aspectos relevantes da sua dinâmica urbana.  

Busca-se desenvolver uma reflexão que permita relacionar o processo geral e 

específico que determinam a produção do espaço de modo a construir uma análise 

sobre como e por que o espaço, enquanto produto social foi e é transformado, 

considerando o modo de produção capitalista como determinante na sua formação.  

 

 

2.1 A PRODUÇÃO DO ESPAÇO NO MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA 

 

 

Ao explicar o espaço geográfico enquanto produção social, deve-se partir da 

compreensão de que este é base que possibilita a manutenção e o desenvolvimento 

da atividade humana, que ocorre mediante as transformações geradas no processo 

histórico, e que o homem age para atender as suas necessidades, as quais se 

diferenciam no decorrer do tempo, logo  
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[...] a ideia de exterioridade do espaço geográfico em relação ao homem 
contrapõe-se a ideia de produção humana, histórica e social. O espaço 
geográfico não é humano porque o homem o habita, mas antes de tudo 
porque é produto, condição e meio de toda a atividade humana. O trabalho, 
como atividade do homem, tem caráter intencional e voluntário, o que 
implica a transformação do objeto em algo apropriado; o processo produtivo 
é assim um processo de produção concreta, nascida do trabalho; uma 
resposta do homem as suas necessidades. A satisfação das necessidades 
de sobrevivência do homem e da reprodução da espécie coloca-se como a 
condição do processo histórico (CARLOS, 2008, p. 33).   

 

Com a transformação do objeto de forma intencional para atender 

determinada a necessidade, o homem, através do trabalho, produz o que precisa: 

abrigo, vestimenta, alimentação, instrumentos e também o espaço, tudo para 

favorecer o seu desenvolvimento de acordo com as condições históricas de 

sobrevivência e reprodução. Por isso, explicar o espaço como algo externo ao 

homem, como se fossem duas coisas estanques que podem ser estudadas 

separadamente, não permite compreendê-lo na totalidade, pois onde um é condição 

para o outro, e que se encontram em constante processo de modificação. Deste 

modo, “[...] o espaço geográfico não é a base da história mundial, mas o produto das 

relações fundamentadas na divisão do trabalho que ocorre num determinado 

momento histórico entre os homens e a natureza” (CARLOS, 2008, p. 33-34). 

Portanto, o espaço não pode ser observado como se fosse algo a priori, pois é do 

uso que dele é feito que se estabelecem as condições para entendê-lo ao longo do 

processo histórico. Isso possibilita a análise das transformações que nele ocorrem, 

as quais se intensificam com o desenvolvimento da divisão do trabalho, posto que se 

amplia a possibilidade de modificação que o capital exerce na relação homem-

natureza-sociedade. 

No processo de desenvolvimento do homem, a capacidade de criação de 

alternativas para atender suas demandas garante a transformação das condições de 

vida, tais como moradia, alimentação, entre outras, o que ocorre com a modificação 

que o homem promove mediante à realização do trabalho. Neste sentido, é 

importante compreender que 

 

O trabalho, como criador de valores-de-uso, como trabalho útil, é 
indispensável à existência do homem – quaisquer que sejam as formas de 
sociedade –, é necessidade natural e eterna de efetivar o intercâmbio 
material entre o homem e a natureza e, portanto, de manter a vida humana 
(MARX, 2008, p.64-65). 
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O trabalho é essencial e permite, como afirma Marx, o intercâmbio entre o 

homem e a natureza – processo no qual se constroem as bases para o 

estabelecimento da sociedade, produzindo transformações tanto nas relações 

sociais, como no espaço. Portanto, o homem cria e recria as condições para a 

realização do trabalho e, à medida que este é modificado, o espaço é apropriado 

para sua efetivação. Deste modo, vai sendo produzida a base material para seu 

desenvolvimento.  

 
[...] processo de trabalho como mediação necessária; o que implicaria a 
discussão do seu conteúdo social. Desta feita, da ideia de espaço 
organizado pelo homem, a partir de um novo enfoque metodológico, 
chegaríamos à de espaço produto de relações sociais determinadas 
(CARLOS, 2008, p. 31). 

 
Para atender às demandas sociais, o espaço não pode ser considerado como 

sendo organizado, como se simplesmente fosse ordenada a estrutura material já 

existente: este é produzindo, ou seja, criado para garantir que o desenvolvimento 

das relações sociais ocorra de acordo com o processo histórico, utilizando o 

substrato material de acordo com o interesse, e não como determinante das 

relações sociais efetivadas no espaço.  

  

Desde a mais tenra existência humana, indivíduos constroem uma relação 
social que também é espacial. Assim as comunidades tribais da chamada 
Pré-História organizavam-se em áreas de dimensões restritas, porém com 
propósitos coletivistas, o que acarretava a edificação de obras, cujo acesso 
fosse assegurado a todos que pertenciam a mesma. A produção espacial, 
inserida no bojo do conteúdo das relações sociais de um determinado 
período é, portanto, ontológica ao ser social (LIMA & CONCEIÇÃO, 2010, p. 
84). 

 

A produção do espaço está relacionada, portanto, às relações sociais 

construídas ao longo do tempo no desenvolvimento da existência humana. E, na 

medida em que tais relações vão sendo modificadas, o espaço é simultaneamente 

produzido, variando de acordo com as condições materiais, históricas e sociais 

construídas em cada período. Por isso, numa tentativa de analisar o espaço de 

forma crítica, é preciso considerá-lo não como substrato pré-estabelecido.  

 

Ao conceber o espaço a partir do entendimento da concepção crítica – do 
espaço produzido no processo de determinação histórica das relações 
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capital e trabalho, se objetiva analisar a leitura na inserção das relações 
mais amplas, na totalidade das relações (CONCEIÇÃO, 2005, p. 169). 

 

Isto possibilita ultrapassar a simples caracterização do que existe no espaço, 

como por exemplo: solo, relevo, construções, plantações, indústrias, etc. para 

analisar o uso que se faz do mesmo para compreender por que e como se 

desenvolvem as relações sociais que são definidoras do processo de produção do 

espaço, de acordo com os objetivos vinculados às necessidades sociais nele 

materializadas.   

 

[...] Interpretá-lo, portanto, na ótica de sua produção faz com que o espaço 
torne-se a dimensão empírica da organização das ações que o produz. A 
organização das ações emergem, por sua vez, de uma estrutura normativa 
e reguladora cujo movimento é dado pelos processos de transformações 
resultantes das relações entre trabalho e capital. Isto significa que as formas 
espaciais produzidas contêm elementos das partes e do todo, como 
também elementos novos surgidos da generatividade dessas relações 
(GODOY, 2004, p. 33). 

 

Analisar o espaço como sendo produzido permite observá-lo enquanto 

produto das ações da sociedade. Logo, para entendê-lo, é preciso considerar que 

este se encontra em movimento contínuo. A relação trabalho e capital é que define 

como o espaço será produzido, variando a depender do modo de produção, o qual 

estabelece a dinâmica do processo, verificada com as transformações que são 

materializadas no espaço. Especificamente, observa-se a existência de partes que 

apresentam tanto características físicas distintas, como culturais, mas que estão em 

um todo, sendo apropriadas de acordo com os interesses da sociedade, guiadas por 

determinações gerais que se desenvolvem e se modificam no decorrer do processo 

histórico. Deste modo, as particularidades estão inseridas no todo e só podem ser 

evidenciadas a partir das relações que as definem. Assim, é 

 

[...] bem verdade que cada parcela do espaço tem particularidades 
históricas, que lhe são únicas e que a caracterizam com tal, mas estas 
particularidades – suas determinações específicas –, também se 
determinam nas suas relações com o universal – nas determinações gerais. 
A articulação, fundamentada na relação dialética entre o particular, o 
singular e o universal, dá ao fenômeno sua dimensão plena (CARLOS, 
2008, p. 32). 
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O espaço, com suas particularidades, é utilizado para permitir o 

estabelecimento das relações sociais. No modo de produção capitalista, apresenta 

em sua essência a desigualdade como condição para a sua manutenção, e as 

relações ocorrem atendendo a esta lógica. Mesmo que cada parcela do espaço 

apresente suas particularidades, este é utilizado de modo a garantir o interesse geral 

para efetivar a acumulação do capital, definindo como e por que ocorre a produção 

do espaço. 

 Mediado pelo trabalho o homem vai produzindo o espaço para satisfazer 

seus interesses, o que permite verificar que a produção espacial é dinâmica e se 

encontra em constante transformação, possibilitando a compreensão de que “[...] o 

espaço é também a história de como os homens, ao produzirem sua existência, 

fazem-no como espaço de produção, de circulação, da troca, do consumo, enfim, da 

vida.” (CARLOS, 2008, p. 36).  

Neste sentido, ao considerar o trabalho como base para a produção do 

espaço, é importante observar como ocorre o processo produtivo, pois sua forma de 

desenvolvimento fornece subsídios para compreender como o espaço é produzido 

atendendo à lógica geral da qual faz parte, no caso específico do capitalismo, 

adéqua-se ao ciclo do capital que é formado pela produção, distribuição, circulação 

e consumo: todas estas etapas têm características próprias, mas se inserem em um 

todo, sendo essenciais e complementares entre si.  

Compreender a produção do espaço perpassa, portanto, por identificar como 

ocorre cada uma das fases do ciclo produtivo, verificando as transformações 

realizadas no espaço para garantir sua efetivação. Nesta perspectiva, observamos 

inicialmente que  

 

A produção é, pois, imediatamente consumo; o consumo é, imediatamente 
produção. Cada qual é imediatamente seu contrário. Mas, ao mesmo 
tempo, opera-se um movimento mediador entre ambos. A produção é 
mediadora do consumo, cujos materiais cria e sem os quais não teria 
objeto. Mas o consumo é também mediador da produção ao criar para os 
produtos o sujeito, para o qual são produtos. O produto recebe seu 
acabamento final no consumo. Uma estrada de ferro em que não se viaja e 
que, por conseguinte, não se gasta, não se consome, não é mais que uma 
estrada de ferro dynamei, e não é efetiva. Sem produção não há consumo, 
mas sem consumo tampouco há produção (MARX, 1978, p. 109). 
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O processo no qual ocorre a mediação entre a produção e o consumo permite 

compreender que, de acordo com a forma como esta acontece, as condições 

materiais para sua efetivação são desenvolvidas; O espaço é transformado de forma 

a garantir que ambos ocorram, pois são contrários e se complementam, um 

necessitando do outro para existir. O mesmo é demonstrado por Marx no exemplo 

da estrada de ferro, a qual, sendo construída, só se efetiva se for utilizada. E neste 

processo, o espaço é produzido: se a estrada for utilizada, o espaço será modificado 

de uma forma diferente do que será se não for feito uso dela; de toda forma, o 

espaço é produzido a partir das relações nele estabelecidas. 

Como produção e consumo estão imediatamente relacionados, distribuição 

também faz parte do ciclo do capital, participando do processo de produção do 

espaço, e também é indispensável para garantir a continuidade do mesmo,  

  

[...] A própria distribuição é um produto da produção, mas também no que 
diz respeito ao objeto, podendo apenas ser o resultado da produção, mas 
também no que diz respeito à forma, pois o modo preciso de participação na 
produção determina as formas particulares da distribuição, isto é, determina 
de que forma o produtor participará na distribuição (MARX, 1978, p. 112). 

 

Seguindo esta mesma lógica, para que ocorra a distribuição, o espaço é 

produzido de forma a possibilitar a sua efetivação: constrói-se infraestrutura para 

garantir o escoamento da produção, bem como outras condições necessárias para 

que ela possa ser levada ao mercado consumidor, onde se cumpre mais uma etapa 

do processo produtivo. O espaço, portanto, é de extrema importância, pois nele são 

produzidas as bases para possibilitar a agilidade, dando dinamicidade ao ciclo do 

capital. 

A troca se realiza também como parte do processo produtivo inserida no ciclo 

do capital, completando-o e continuando sua condição cíclica de um ir e vir 

constante. O espaço é transformado também de forma contínua, criando locais 

destinados à realização da troca, os quais são produzidos de acordo com as 

necessidades para aperfeiçoar a comercialização de determinados produtos.  
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A troca aparece como independente junto à produção e indiferente a ela, na 
última etapa, quando o produto é trocado, de imediato, para o consumo. 
Mas, primeiro, não existe troca sem divisão de trabalho, quer natural, quer 
como resultado histórico; segundo, a troca privada supõe a produção 
privada; terceiro, a intensidade da troca, do mesmo modo que sua extensão 
e tipo, são determinadas pelo desenvolvimento e articulação da produção; 
por exemplo: a troca entre a cidade e o campo, a troca no campo, na 
cidade, etc. A troca aparece, assim, em todos os seus momentos 
diretamente compreendida na produção ou por ela determinada (MARX, 
1978, p. 115). 

 

Para a realização da troca, é preciso estabelecer no espaço as condições 

para garantir que o ciclo do capital se complete, o que pode ser observado de modo 

relevante quando se analisam as trocas entre cidade e campo. Pois, o que é 

produzido nestes espaços precisa ser consumido, e a troca é realizada em sentido 

duplo: parte do que é produzido no campo é comercializada na cidade, assim como 

produtos oriundos da cidade são consumidos no campo. Ambas as situações são 

determinadas pelo interesse do capital e, neste processo, o espaço é utilizado para 

garantir também a troca, sendo transformado de acordo com as necessidades para 

a sua efetivação. Neste sentido, tanto a existência do produto, do local para sua 

comercialização, como a necessidade de consumi-lo fazem parte das condições 

para a realização da troca e, na medida em que se constroem as bases para sua 

realização, o espaço vai sendo produzido, inserido nas determinações gerais que 

definem o que deve ser produzido no campo e na cidade de acordo com a lógica do 

capital, onde todo o seu ciclo se estabelece atendendo às demandas que garantam 

sua continuidade.  

A relação campo-cidade é um exemplo de como se desenvolve no espaço o 

processo produtivo a partir da divisão social e territorial do trabalho. Em cada um 

existe o predomínio de um tipo de produção que está atrelado às demais etapas do 

processo produtivo e que são responsáveis pela forma como este espaço será 

apropriado, sendo, portanto, produzido para atender às necessidades do ciclo do 

capital de acordo com a lógica predominante em cada período. 

O processo produtivo é a base para compreender a dinâmica que existe na 

produção do espaço. Para que ocorra a produção, distribuição, circulação e 

consumo, entre outras coisas, é necessário, produzir o espaço de forma a garantir a 

realização de cada etapa do ciclo do capital. E à medida que estas vão se 

estabelecendo com o desenvolvimento das relações sociais e da diversificação da 
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divisão social e territorial do trabalho, o espaço é produzido para garantir a 

efetivação de cada um em sua totalidade, sendo construídas as formas necessárias, 

ou simplesmente apropriando-se das condições já existentes para que isso ocorra.  

É necessário destacar que a produção é resultante da forma como o trabalho 

ocorre, pois “[...] a “produção” implica também em organização do trabalho e dos 

meios necessários para a sua realização enquanto produção de valor” (GODOY, 

2004, p. 32, grifo do autor). Neste processo, o espaço é transformado atendendo às 

condições para o prosseguimento do modo de produção e, especificamente no 

capitalismo, a produção espacial apresenta particularidades que estão inseridas no 

todo que permite a realização do ciclo do capital.  

 

[...] A produção espacial reflete a concorrência capitalista pela maximização 
dos lucros, que considera necessário: à igualização das condições 
essenciais a reprodução do valor-mercadoria, despojando progressivamente 
os trabalhadores de vínculos maiores com os meios de produção e 
incorporando ao solo capital fixo nas condições médias de desenvolvimento 
das forças produtivas; e a gestação da diferenciação espacial com a 
apropriação de fontes de matérias-primas mais vantajosas, controle 
vigoroso do valor da força de trabalho e regulação da legislação do 
comércio internacional (LIMA & CONCEIÇÃO, 2010, p. 84). 

 

Como o capitalismo objetiva o lucro, produz o espaço de forma contraditória 

para atender suas metas. De um lado, busca a igualização para que as condições 

de produção sejam disseminadas; e de outro, a diferenciação, possibilitando a 

apropriação das fontes que garantam a ampliação do lucro, mediante a 

intensificação do controle sobre o trabalhador. Deste modo, igualização e 

diferenciação formam uma unidade dialética, onde uma ocorre em função da outra. 

E para Smith, “a diferenciação do espaço geográfico, a que nós chamamos divisão 

territorial do trabalho deriva da divisão social do trabalho mais geral” (SMITH, 1988, 

p. 159). Deste modo, a diferenciação que se observa no espaço a partir da divisão 

do trabalho, onde é possível identificar as distinções estabelecidas com a separação 

das tarefas entre os sujeitos inseridos no processo, os quais têm condição de 

moradia, estudo, lazer e trabalho diversos, evidenciadas nas diferenças presentes 

no espaço, demonstram a base do atual modo de produção que define como o 

espaço é produzido. 
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Apesar da evidente diferenciação no modo de produção capitalista, há 

também uma tendência para a igualização: “[...] inerente à produção global do 

espaço relativo está uma tendência para a igualização das condições de produção e 

do nível de desenvolvimento das forças produtivas” (SMITH, 1988, p.170). Na 

tentativa de garantir a continuidade da produção e sua disseminação pelo espaço 

para ampliar as possibilidades de lucro, a tendência para a igualização fornece 

perspectivas de unificar as condições de produção e das forças produtivas. Deste 

modo, mesmo diante das particularidades, objetiva-se chegar ao nível de 

desenvolvimento da produção e de sua força produtiva de forma equânime, o que é 

improvável diante de um modo de produção que está assentado na desigualdade, 

pois um cresce à medida que explora o outro. Igualizar não é factível no modo de 

produção capitalista, mas esta ideia é veiculada para manter expectativas de 

alcançar o nível de crescimento observado em países com maior acumulação de 

capital. 

Tanto com a tendência à diferenciação como com à igualização, a 

dinamicidade do espaço amplia a possibilidade de acumulação em escala global. 

Para isto, utiliza as condições que lhe forem mais adequadas, a fim de alcançar este 

intuito, ao mesmo tempo em que produz aquelas que são necessárias, mas ainda 

não existem, desde as condições materiais, que podem ser observadas no espaço, 

até as sociais, evidenciadas na disponibilidade do trabalhador.   

 

[...] A capacidade tanto do capital como da força de trabalho de se 
moverem, rapidamente e a baixo custo, de lugar para lugar, depende da 
criação de infraestruturas físicas e sociais fixas, seguras e, em grande 
parte, inalteráveis. A capacidade de dominar o espaço implica na produção 
do espaço (HARVEY, 2006, p. 149). 

 

Diante da capacidade de construir e reconstruir com o trabalho, o espaço é 

produzido à medida que existe uma determinada demanda. Criam-se, portanto, 

condições infraestruturais e sociais para supri-las, de acordo com a lógica do modo 

de produção. E com o capitalismo se observa a produção destinada a garantir a 

acumulação do capital de forma cada vez mais intensa, ampliando também as 
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desigualdades que se materializam no espaço, pois o objetivo é a acumulação de 

riqueza, o que ocorre frente à expropriação de uns homens por outros. 

Na medida em que ocorre o processo de produção as relações sociais 

também se alteram, e as modificações podem ser observadas no espaço, através de  

formas distintas, destinadas a diferentes ações, como por exemplo: de ensino, 

comércio, agricultura, indústria, dentre outras, que são distribuídas de modo a 

favorecer a dinâmica do modo de produção.   

 

O modo através do qual estas atividades se materializarão dependerá de 
uma série de fatores. No caso do lugar dedicado à atividade produtora, a 
diminuição dos custos de produção será a coordenada principal a ser 
seguida; no caso da atividade comercial, o acesso ao mercado; no caso da 
circulação, as vias rápidas que tendem a eliminar o processo de 
desvalorização do capital, diminuindo cada vez mais o tempo de percurso; 
no que se refere aos serviços, determinados tipos tenderão a localizar-se 
em áreas próximas aos centros de negócios, outros nas radiais, outros 
ainda em zonas periféricas. Finalmente o uso residencial será determinado 
pelo papel que cada indivíduo ocupará (direta ou indiretamente) no 
processo de produção geral da sociedade e, consequentemente, de acordo 
com o lugar na distribuição da riqueza gerada (CARLOS, 2008, p. 86). 

 

Observar a forma como a produção, o comércio, a habitação, entre outros, 

estão distribuídos permite compreender que este processo não é aleatório: o espaço 

é produzido de acordo com as demandas sociais, as quais são determinadas pelo 

modo de produção no qual se insere. Logo, não se pode analisar simplesmente 

como comércio, indústria, escola, agricultura estão dispostos; mas sim por que se 

encontram dessa maneira, visto que “[...] o espaço geográfico é mais do que 

simplesmente a soma das relações separadas compreendidas em suas partes.” 

(SMITH, 1988, p. 132). Trata-se de uma totalidade, e explicar as partes por si só não 

possibilita entender como e por que elas ocorrem, nem por que estão de certa 

forma, pois elas são partes de um todo que é determinado pela lógica do capital, 

para o qual a desigualdade constitui-se como elemento indispensável para garantir a 

acumulação. Logo, no espaço, serão materializadas as condições desiguais de 

produção, moradia, comércio, e tantas mais quantas sejam necessárias para a 

manutenção de sua lógica. Neste sentido, o espaço produzido para garantir a 

acumulação precisa  
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[...] buscar uma solução de continuidade entre a preservação dos valores 
dos compromissos passados (assumidos em um espaço e tempo 
específicos) ou a sua desvalorização, para abrir espaço novo para a 
acumulação. Continuamente, portanto, o capitalismo se esforça para criar 
uma paisagem social e física da sua própria imagem, e requisito para suas 
próprias necessidades em um instante específico do tempo, apenas para 
solapar, despedaçar e inclusive destruir essa paisagem num instante 
posterior do tempo. As contradições internas do capitalismo se expressam 
mediante a formação e a reformação incessante das paisagens geográficas 
(HARVEY, 2006, p. 150). 

  

Nesse constante processo de valorização ou desvalorização de paisagens, o 

modo de produção capitalista encontra as condições para manter a acumulação, 

produzindo espaços diferenciados para suprir as próprias contradições e sustentar 

as bases para a continuidade da acumulação. Deste modo, não é possível colocar o 

espaço como um local que já tem suas características – vegetação, relevo, 

hidrografia, clima, população, comércio, rodovias, entre outras – definidas como 

imutáveis, uma vez que por “[...] suas ações, a sociedade não mais aceita o espaço 

como um receptáculo, mas sim o produz; nós não vivemos, atuamos ou trabalhamos 

“no” espaço, mas sim produzimos o espaço, vivendo, atuando e trabalhando” 

(SMITH, 1988, p. 132). Assim, verifica-se que o espaço não recebe o homem, mas 

faz parte da totalidade na qual se estabelecem as relações sociais que o produz. 

Para manter ou ampliar a capacidade de acumulação do capital, a divisão do 

trabalho é aprofundada, e, neste processo, o espaço também é transformado de 

modo a favorecer sua realização. Ciente da existência das determinações gerais que 

conduzem o processo, é importante observar as determinações específicas do 

município de Feira de Santana, objeto desta pesquisa, para compreender como o 

mesmo se insere na lógica do capital. Busca-se entender a produção do espaço de 

Feira de Santana, identificando suas particularidades, as quais estão associadas às 

determinações gerais que guiam o processo no município.  
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2.2 A PRODUÇÃO DO ESPAÇO DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA E O 
SURGIMENTO DA CIDADE/CENTRO DO MUNICÍPIO 

 

 

Para compreender a produção do espaço do município de Feira de Santana, 

é necessário fazer seu resgate histórico, observando as suas particularidades sem 

desconsiderar que estas se inserem na lógica geral do capital, atendendo, portanto, 

a determinações gerais. As informações são apresentadas a partir de uma 

linearidade histórica; no entanto, busca-se compreender como, por que e para que a 

produção desse espaço foi sendo construída, para poder analisar a realidade atual 

tendo como base os processos dos quais são decorrentes.  

A produção do espaço do município no período de avanço do capitalismo 

mercantil está associada à expansão territorial dos países europeus, tendo como 

suporte a pecuária, atividade econômica secundária no contexto da economia 

mundial. 

O cultivo da cana-de-açúcar predominava naquele momento, mas era preciso 

produzir outras possibilidades para garantir a subsistência da população. Além do 

cultivo de tubérculos, milho e feijão, a pecuária também foi realizada, “[...] mas a 

pecuária, apesar da importância relativa que atinge, e do grande papel que 

representa na colonização e ocupação de novos territórios, é assim mesmo uma 

atividade nitidamente secundária e acessória” (PRADO JR. 1963, p. 44).  

Sem uma representatividade para a acumulação do capital, a pecuária foi 

relegada “[...] para o interior mesmo quando este apresentava os maiores 

inconvenientes à vida humana e suas atividades, como se dá em particular no sertão 

do nordeste” (PRADO JR. 1963, p. 44). E mesmo diante de condições 

desvantajosas em relação ao clima, por se tratar de uma área de clima semiárido, a 

ocupação do sertão foi sendo realizada não com um número elevado de habitantes, 

mas com condição de dispersão no território tendo como “centros de irradiação a 

Bahia e Pernambuco” (PRADO JR. 1963, p. 44) em direção ao rio São Francisco 

(Mapa 02).  



69 

 

 
Mapa 02 – Rotas Pernambucana e Baiana no sertão do 
Nordeste, no período colonial  
Fonte: ANDRADE, 2004, p. 34. Adaptado pela autora. 

 

O processo de ocupação do espaço onde posteriormente se constituiria o 

município de Feira de Santana se vincula ao processo de ocupação relacionado às 

necessidades para a efetivação do ciclo do capital – produção, distribuição, 

circulação e consumo –, sendo um espaço produzido para viabilizar o comércio de 

gado, que se intensificou com o desenvolvimento da pecuária, seguindo a lógica 

implementada no período colonial no Brasil:  

 
[...] à pecuária se deve a ocupação de boa parte do território da colônia, e 
calculado em área efetivamente colonizada, ela ultrapassa a mineração. 
Vimos também que as fazendas de gado se alastram sempre por 
contiguidade, a partir de um ponto que representa o seu centro de 
irradiação. É esta a forma característica pela qual o povoamento que as 
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acompanha se vai estendendo pelo interior. Aqueles centros de erradicação 
correspondem sempre a um núcleo agrícola, às vezes minerador (PRADO 
JR, 2008, p. 59). 
 

O início da ocupação da área onde se instituiria o município de Feira de 

Santana ocorreu aproximadamente em 1640, com a divisão do território em 

capitanias hereditárias e a consequente criação das fazendas de gado.  

Especificamente em relação às terras que formariam o município, a família 

Peixoto Viegas adquiriu a sesmaria de Tocos, que, de acordo Telma Santos, “[...], 

compreendia as terras de Itapororocas, Jacuípe e Água Fria no atual território 

baiano, onde se originaria mais tarde o primeiro núcleo de ocupação de Feira de 

Santana” (SANTOS, 1999, p. 30-31). Nesta sesmaria, iniciou-se o povoamento, e foi 

estabelecida a “casa forte e a igreja de São José de Itapororocas, que em 1696 

constitui-se em freguesia” (SANTOS, 1999, p. 32). O lugar passou a ser utilizado por 

tropeiros como passagem para o transporte de gado e com os primeiros núcleos de 

povoamento. 

As terras da freguesia ficaram com a família Peixoto Viegas por algumas 

gerações, até segunda metade do século XVIII, “aproximadamente em 1732 e em 

razão de problemas com heranças, as terras da família foram fragmentadas em 

várias fazendas, e dentre estas, a Sant’Ana dos Olhos d’Água comprada pelo casal 

Araújo/Brandão” (SANTOS, 1999, p. 33). O casal se instalou numa parcela de terra 

resultante da divisão, e construiu uma capela em homenagem a Sant’Ana.    

 

Algum tempo depois da construção da capela, tornou-se ela um ponto de 
encontro para o povo do distrito, que aí se reunia para fazer orações, visitas 
e negócios. Dessa maneira, a pouco e pouco se ia desenvolvendo uma feira 
periódica em Santana dos Olhos d’Água. A feira, que teve início no primeiro 
quartel do século dezoito, deu o seu nome a Feira de Santana dos Olhos 
d’Água, depois se chamou simplesmente de Feira de Santana (POPPINO, 
1968, p. 20). 
 

 Ao redor da capela se desenvolveu a feira, e por se tornar um ponto de 

encontro favoreceu o crescimento da ocupação do local. No decorrer do século 

XVIII, a feira se consolidou.   

 



71 

 

2.2.1 Feira do Gado, Feira Livre e a consolidação do município de Feira de 
Santana  

 

 

A Feira de Gado e a Feira Livre se constituíram como atividades essenciais 

na consolidação do município de Feira de Santana. Sua realização favoreceu o 

crescimento do povoamento e a ocupação do espaço.  

 

Em um certo sentido, a história de Feira de Santana pode ser considerada 
como história da pecuária na Bahia. Os primeiros povoadores europeus da 
região eram criadores de gado e a feira, que deu o nome à cidade e ao 
município, era e ainda é essencialmente uma feira de gado (POPPINO, 
1968, 54). 

 

Com o estabelecimento da Feira de Gado, o comércio de outros produtos 

também foi dinamizado e, com isso, a Feira Livre também se impulsionou tornando-

se um local importante para a circulação de variados produtos, o que atraía a 

população local e de áreas vizinhas.  

A importância da Feira de Gado proporciona destaque ao local. A mesma se 

consolida devido a diferentes aspectos, especialmente no que se refere às 

características naturais, que são apropriadas para facilitar o comércio de gado. 

 

Feira de Santana foi escolhida para a feira do gado por três razões 
importantes. Primeiro, porque estava situada no caminho mais direto entre o 
Recôncavo e as imensas pastagens do Mundo Novo, Jacobina e do médio 
São Francisco. Em segundo lugar, porque o povoado estava rodeado de 
excelentes pastagens naturais. A terceira razão, de vital importância para 
uma zona sujeita a secas periódicas, é que a região era atravessada por 
dois rios e por numerosos riachos. Salvo nos períodos de seca prolongada, 
o suprimento de água dessa área bastava para milhares de cabeças de 
gado (POPPINO, 1968, p. 56).  
 

As razões apresentadas pelo autor demonstram que as características físicas 

foram relevantes para o estabelecimento da Feira de Gado. Entretanto, é importante 

evidenciar que houve uma apropriação das condições naturais para garantir a 

concretização do ciclo do capital. Tanto o uso das pastagens, que possibilitavam a 
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engorda do gado depois de longas trajetórias percorridas pelo sertão nordestino, 

quanto aproveitamento dos recursos hídricos que existiam próximo à fazenda 

garantiram a realização da sua comercialização.  

 A Feira adquiriu significativa importância com o comércio de gado, sendo um 

local que favorecia a circulação de produtos. Deste modo, o espaço do município de 

Feira de Santana foi sendo produzido na medida em que ocorria a consolidação da 

Feira, 

 

[...] área afastada do litoral, no vale do rio Jacuípe, num ponto entre o mar e 
o sertão mais distante, uma povoação em torno da capela de Santa Ana e 
São Domingos foi se formando e, nela, uma feira de gado começou a se 
organizar. Além de estar localizada no caminho de uma das rotas que 
davam acesso à vários pontos do “Sertão de Cima”, sua posição também 
era estratégica por estar bem servida de águas de nascentes e de rios 
(Jacuípe e Pojuca) – fator de extrema importância numa área que sempre 
esteve à mercê das secas periódicas –, que ajudavam a saciar a sede do 
gado que vinha pelas estradas de boiadas (FREIRE, 2007, p. 34). 

 

Para a instalação da Feira, foi priorizada uma área de fácil acesso à 

população, por seu relevo relativamente plano e de proximidade às fontes de 

recursos hídricos. Posição estratégica esta que favorecia a mobilidade dos feirantes 

e dos consumidores dos povoados e municípios do seu entorno. Este fato  

consolidou a condição de tornar-se forte eixo de atração para a distribuição e 

circulação de mercadorias da região, e, consequentemente, constituiu um sítio 

urbano. 

É preciso, entretanto, observar que, embora os fatores naturais tenham tido 

forte influência inicial no processo de formação do município, são as relações sociais 

de produção que definirão a produção do espaço urbano, na medida em que se 

estabeleceu a efetivação do ciclo do capital na demanda da comercialização de 

produtos derivados da pecuária como atividade central de valorização das relações 

capitalistas de produção. 

A Feira do Gado ganhou destaque no período colonial e proporcionou 

acréscimo ao povoamento e à circulação de pessoas e de produtos favorecendo a 

realização da Feira Livre. Junto à Feira de Gado “[...] instala-se nas ruas centrais da 
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cidade uma intensa feira de produtos agrícolas dos mais variados, oriundos dos 

municípios vizinhos e produtos da indústria caseira regional (cordas, cestos, 

alpercatas e cerâmica)” (STRAUCH, 1952 p. 104). 

A consolidação da Feira de Gado ocorre ao longo do século XVIII, e seu 

alcance é evidenciado em toda a região com a expansão econômica, especialmente 

na metade do século XIX, quando “a feira de gado, desenvolvida em Sant’Ana dos 

Olhos d’Água, atingiu seu apogeu, [...] em razão da maior facilidade no 

deslocamento do gado do interior para a cidade do Salvador” (SANTOS, 1999, p. 

34), o que possibilitou o crescimento do povoado.  

 

A transformação de Feira de Santana – de aldeia sem importância na 
principal feira de gado da Bahia – levou um século a completar-se. Desde o 
começo do século dezoito, o gado estava entre os produtos trocados nas 
reuniões semanais na capela de Santana dos Olhos d’Água. Esse comércio 
continuou através do século, ainda que a feira fosse apenas de interesse 
local. Até 1807, Feira de Santana era pouco conhecida. Não mencionava o 
povoado, ou fazia referência à feira, João Rodrigues da Brito, que escrevera 
um relatório sobre a economia da Bahia, ainda que o autor incluísse no seu 
trabalho um estudo sobre a pecuária na Província. A feira, todavia, 
prosperou e, já em 1819, dava o seu nome ao povoado. Durante os 
próximos anos seguintes Feira de Santana cresceu rapidamente. 
(POPPINO, 1968, p. 56) 
 

A importância da Feira de Gado e da Feira Livre àquela articulada é 

evidenciada pelo seu limiar de alcance em grande parte do interior do Estado da 

Bahia, como é possível observar no Mapa 03, onde são identificadas as áreas de 

influência das duas grandes Feiras de Gado da região Nordeste: a de Feira de 

Santana, na Bahia, e a de Arcoverde em Pernambuco. No caso da Feira do Gado de 

Feira de Santana, seu alcance vai desde o nordeste até o sudoeste do Estado da 

Bahia.  
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Mapa 03 – Área de influência das Feiras de Gado de Feira de Santana/BA e Arcoverde/PE 
Fonte: STRAUCH, 1952 p. 102 

 

O avanço da Feira Livre impulsionou economicamente o local, acompanhado 

de um crescimento populacional. E na medida em que “a feira em volta da igreja de 

Sant’Ana crescia e o número de casas comerciais e residenciais em volta dela, 

também” (VARGAS, 2008, p. 24), diante do crescimento, em 1819, o local tornou-se 

Povoado, denominado Santana da Feira. Na década seguinte, a importância da feira 

de gado continua. 

 

Em 1828, a feira de gado de Feira de Santana firmara-se como a mais 
importante da Província. Em volume de negócios era ainda superada pela 
de Conceição da Feira, que se especializara em produtos agrícolas, tal 
como a de Nazaré. Em Feira de Santana, porém, o gado era vendido em 
maior proporção. Conquanto sofresse crises no decorrer do século, todavia, 
a feira de gado de Feira de Santana nunca perdeu a primazia entre as 
congêneres na Província (POPPINO, 1968, 57).  
 
 

O comércio de gado se consolidou como principal atividade econômica e 

social no lugar. Na medida em que Feira de Santana se inseria no ciclo do capital, 

garantindo a distribuição e circulação da produção, ganhava relevância naquele 
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momento histórico. Paralelamente, ocorria o crescimento de um comércio 

diversificado.   

 

Mesmo antes da criação do município de Feira de Santana, o povoado era 
afamado pela quantidade e pela variedade de casas comerciais que 
ostentava. Uma das artérias principais era a rua dos Marchantes, onde se 
situavam as casas dos compradores de couro, algodão, fumo e gêneros 
alimentícios, bem como as dos negociantes que vendiam mercadorias 
importadas. Pequenas indústrias, de serviço, desenvolveram-se para 
atender às necessidades dos compradores que se juntavam em torno da 
feira semanal. Restaurantes, pensões, bar, padarias, açougue e estrebarias 
figuravam entre os negócios que faziam dinheiro em dia de feira. 
(POPPINO, 1968, p. 76, grifo do autor) 

 
Com o contínuo crescimento do setor comercial, o município de Feira de 

Santana foi assumindo uma condição de destaque e em menos de duas décadas o 

Povoado passou à categoria de Vila,  

 

em 13 de novembro de 1832 o povoado passa à categoria de vila através 
do decreto imperial. A sede do município ora criada, corresponde a uma 
área de 12.000 km², desligada do município de Cachoeira e foi escolhida 
para esta situação por ser a maior comunidade da região e a mais 
importante sob o ponto de vista econômico (FREITAS, 1998, p.67). 

 

 

O intenso crescimento da Vila era notório, e sua posição política foi elevada 

em decorrência da sua funcionalidade enquanto espaço de realização de troca, 

passando da categoria de Vila à de Cidade em 16 de junho de 1873, sendo 

denominada Cidade Comercial de Feira de Santana.  

No processo de produção do espaço de Feira de Santana, é possível 

observar que este foi inicialmente utilizado para viabilizar o comércio, 

prioritariamente de gado, mas não apenas deste produto, consolidando uma Feira 

Livre que auxiliou seu crescimento. No entanto, é importante evidenciar que não foi 

apenas a realização da Feira que fez parte de sua economia; outras atividades 

ocorriam, por exemplo,  

 

A agricultura também representou papel importante na economia de Feira 
de Santana. Originalmente, somente as culturas de subsistência se 
plantavam nas fazendas de São José das Itapororocas, ao passo que toda 
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a renda dos fazendeiros provinha da venda do gado. [...] Em cada fazenda 
havia uma roça ou área cultivada, onde cresciam a mandioca, o feijão, o 
milho, as bananas e os legumes e, ocasionalmente, a cana de açúcar. 
(POPPINO, 1968, P. 60) 
 
 

A produção para a subsistência realizada nas fazendas próximas permitiu o 

crescimento da agricultura, demonstrando a consolidação da divisão territorial do 

trabalho. Enquanto no campo eram cultivados os alimentos, na cidade garantia-se o 

espaço de troca com a priorização da produção agropecuária, mantendo a lógica de 

continuidade necessária ao ciclo do capital. 

A divisão do trabalho neste período estava pautada na produção 

predominante de produtos agropecuários; logo, o trabalho era organizado para 

possibilitar a sua realização, o que foi se transformando no decorrer do tempo 

histórico, garantindo as condições para ampliação da divisão do trabalho. Contudo, 

mesmo que de forma incipiente, verifica-se que 

 

Em uma zona que se dedicava à agricultura e à pecuária, a indústria 
progredia muito devagar. No período anterior a 1860, qualquer manufatura 
em escala comercial era praticamente ignorada em Feira de Santana. A 
indústria do município dedicava-se ao beneficiamento, em pequena escala, 
de carne, das peles e dos produtos da terra, bem como à manufatura 
doméstica de artigos caseiros ou de utilidade nas fazendas e roças 
(POPPINO, 1968, p. 73). 
 
 

A forma como a divisão do trabalho é organizada está associada às 

necessidades que se sustentam nas determinações gerais. Mas, considerando 

também as determinações particulares na colônia, a atividade industrial não era 

priorizada, o que também não ocorreu no espaço onde se estabeleceu o município 

de Feira de Santana. As poucas referências de indústria são destinadas ao 

beneficiamento de produtos locais, sendo uma atividade de menor expressão até 

quase meados do século XX. Mesmo que de forma incipiente já se evidenciava a 

ampliação da divisão do trabalho no município. O espaço era então produzido para 

garantir o crescimento da capacidade de acumulação dentro da lógica do modo de 

produção capitalista.   

Neste sentido, o ritmo de crescimento estava atrelado à dinâmica do campo, 

sendo a Feira Livre um espaço produzido para garantir a distribuição de produtos 
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agropecuários, o que favoreceu o crescimento de Feira de Santana seguindo a 

lógica do capital em meados do século XX, quando houve uma significativa 

mudança no processo produtivo do município. 

  

 

2.3 A PRIMAZIA DA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA  

 

 

Ao longo do processo histórico de produção do espaço do município de Feira 

de Santana foram realizadas atividades prioritariamente vinculadas ao campo, o que 

proporcionou o crescimento do Povoado que daria origem ao município. Com isso 

atendiam-se os interesses da comercialização dos produtos oriundos do campo 

durante grande parte da produção deste espaço, o que permite evidenciar a 

importância da divisão territorial do trabalho para a forma como ocorre o seu 

crescimento. Isto porque as atividades que garantiam a dinâmica do comércio da 

cidade eram realizadas no campo, e, até aproximadamente meados do século XX, 

havia o predomínio da venda de produtos agropecuários.  

Na medida em que ocorreram transformações na dinâmica da divisão 

territorial do trabalho, mudanças no espaço também foram produzidas. No caso 

específico do município de Feira de Santana, isso se deu na década de 1950, 

quando a importância da atividade do comércio na cidade começa a ser modificada:  

 

Em 1950, Feira de Santana era um mercado importante para os produtos 
agrícolas e pastoris do interior. Uma nova fase surgira com a rápida 
expansão dos processos industriais no município, desde o início da 
Segunda Guerra Mundial. Na cidade, o número de estabelecimentos para o 
beneficiamento do fumo, do algodão e dos couros e o aproveitamento da 
carne e dos gêneros alimentícios aumentara de mais de cinco vezes, entre 
1940 e 1950. Nos últimos anos, somente a Cidade do Salvador excedia 
Feira de Santana em produção industrial (POPPINO, 1968, p. 12). 
 

Para o autor, a importância da atividade industrial, mesmo que ainda em 

pequena escala e variedade, evidencia um processo de mudança na dinâmica do 
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município. Observa-se que a atividade industrial começa a se intensificar alterando a 

relação campo-cidade. Diminui relativamente a importância do campo, enquanto a 

cidade acompanha o processo de modernização, especialmente com a indústria e 

com um crescimento populacional expressivo nas décadas subsequentes, passando 

a ser considerada como determinante nas relações sociais, políticas e econômicas.   

No período colonial, a família Peixoto Viegas e o casal Domingos Barbosa de 

Araújo e Ana Brandão iniciaram a ocupação, ainda com a utilização de uma 

pequena área distribuída em dois núcleos; o maior no centro e o segundo a sudeste 

do povoado principal. Entre os anos de 1767 e 1878, com a dinamização da Feira do 

Gado, observa-se uma ampliação da área povoada. Entre 1878 e 1940 houve um 

acréscimo do espaço habitado, mas é de 1940 a 1962 que se pode observar um 

crescimento mais significativo, com destaque para os períodos de 1962 a 1967 e 

1968 a 1986, quando o processo de industrialização moderna começa a se 

intensificar ampliando de forma significativa o espaço produzido da cidade (Mapa 

04). 

         

 
Mapa 04 – Expansão urbana de Feira de Santana: das origens até 1986                
Fonte: SANTO, S. M., 1995, p. 40. 
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Observando o Mapa 04 é possível identificar que, no início, o povoamento 

situava-se no local onde atualmente está localizado o centro comercial da cidade, a 

partir do qual se dá a expansão em direção aos arredores. 

Na década de 1980, o processo de expansão urbana é acentuado 

principalmente no nordeste. Na década de 1990, observa-se a continuidade do 

crescimento, sobretudo ao sul, embora em menor proporção do que nas décadas 

anteriores (Mapa 05).  

     

 

 
Mapa 05 – Expansão urbana de Feira de Santana – das origens até 1998 
Fonte: SANTOS, J. P. dos. 2007, p. 62 

 

Na década de 1960, a população rural do município apresentava um número 

superior ao da população urbana. Entretanto, a partir da década 1970, além de 

ocorrer um crescimento significativo e o número total de habitantes do município 

passar de 190.076 para 556.756 em 2010, de acordo com dados dos Censos 

Demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), houve uma 
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inversão, a população urbana passa a ser maior do que a população rural, o que 

permite considerar que o modo de vida também passou por significativas 

transformações, predominando um modo de vida urbano.  

Em meados do século XX, o processo de industrialização provoca aceleradas 

mudanças, como podem ser observadas na atual paisagem de Feira de Santana. A 

grande indústria subordina a natureza ao capital dissolvendo todas as relações 

naturais para fazer relações de dinheiro (LEFEBVRE, 2001).   

Com o crescimento da cidade, as formas passaram por modificações, o que 

se evidencia de modo mais claro na infraestrutura, como também no modo de vida. 

A paisagem é o “produto das transformações que a sociedade humana realiza a 

partir da natureza, num determinado momento do desenvolvimento das forças 

produtivas sob múltiplas formas de uso” (CARLOS, 2004b, p.35). 

A observação da paisagem em diferentes tempos históricos auxilia o 

entendimento do processo de transformação. A paisagem revela uma obra coletiva 

produzida pela sociedade, na qual as marcas do tempo impressas demonstram uma 

construção histórica cheia de arte e lembranças identificadas no lugar pelos que aí 

vivem e a contemplam (CARLOS, 2004b). 

Consideramos alguns pontos que permitem visualizar as mudanças que se 

materializaram no espaço. O primeiro exemplo é o da Avenida Senhor dos Passos, 

situada no centro da cidade no sentido norte/sul, constituindo-se uma das principais 

avenidas. No meado do século XX, observavam-se casas em estilo colonial e uma 

circulação inexpressiva de pessoas, com apenas a presença de um automóvel, 

tendo como destaque a Igreja Senhor do Passos localizada no canto direito da foto 

(Figura 02). 
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Figura 02 – Avenida Senhor dos Passos – Paisagem do início do Século XX 
Fonte:http://3.bp.blogspot.com/_2SyOISMp6tA/Sm69brd4uTI/AAAAAAAAFq0/ojRMrFS1TW0/s40
0/AV+SR+PASSOS+i.jpg – acesso 06/04/2011 
 

 
Comparando esta paisagem com a dos dias atuais, é possível identificar as 

transformações que ocorreram, entre estas, identificam-se diferenças na 

pavimentação, tipo de iluminação, formas do habitat, bem com na circulação de 

veículos e pessoas. Trata-se de uma importante avenida na realização da Feira 

Livre, sendo uma das vias onde a mesma acontecia. 

Atualmente, a Avenida Senhor dos Passos configura-se como uma das mais 

movimentadas da cidade, onde se concentram muitos estabelecimentos comerciais 

e alto fluxo de veículos, sendo possível observar também a permanência da Igreja 

Senhor dos Passos (Figura 03). 
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Figura 03 – Avenida Senhor do Passos – Paisagem de 2010 
Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=459170  

 

Nos dias atuais, predomina na Avenida Senhor dos Passos o comércio 

principalmente de produtos industrializados e a concentração de casas comerciais, 

como: calçadistas, confecções, livrarias, entre outras, o que torna a mesma um 

espaço destinado à circulação de mercadorias e não mais de moradia. 

A cidade se imbrica em diferentes idades sociais e idades das formas. O ritmo 

dessas mudanças acompanha o processo de reprodução do espaço urbano pelas 

mudanças nas funções e nos modos de apropriação do capital, reveladas pelo uso: 

“o plano da divisão social e técnica do trabalho produz uma morfologia espacial 

fragmentada (assentada na propriedade privada do solo urbano) e hierarquizada 

(pela função de cada lugar na totalidade do espaço)” (CARLOS 2001, 49). 

Tendo por base algumas das principais avenidas da cidade de Feira de 

Santana, é possível observar o processo de produção do espaço, pois estas são 

modificadas ao longo do processo histórico para atender às demandas que 

emergem com as transformações que ocorrem no processo produtivo. Logo, os 

espaços vão sendo alterados para possibilitar a efetivação do ciclo do capital, e a 

análise das mudanças que são visíveis no espaço auxilia a percepção de como essa 

dinâmica acontece. 
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Outro exemplo desse processo em Feira de Santana pode ser observado 

através da leitura da paisagem da Avenida Getúlio Vargas, via que passa pela 

cidade no sentido leste/oeste. Analisando a paisagem de parte da referida avenida 

em 1979, nota-se que era uma área com um número pouco significativo de 

residências urbanas, não aparecendo estabelecimentos comerciais; ainda em 

processo de pavimentação, indicava uma possibilidade de expansão (Figura 04). 

 

 
Figura 04 – Trecho da Avenida Getúlio Vargas – Paisagem de 1979 
Fonte: http://porsimas.blogspot.com/2009/05/paisartt-construtora-vai-asfaltar.html  

 

A paisagem desta Avenida nos dias atuais permite visualizar as 

transformações ocorridas em mais de 30 anos; a mesma encontra-se totalmente 

pavimentada em sua extensão, constituindo-se como uma das principais vias de 

circulação no centro da cidade, uma vez que se estende desde o centro até depois 

da Avenida Fróes da Mota, anel de contorno que circunda a cidade, demonstrando a 

intensidade das modificações produzidas no espaço, as quais acompanharam o 

ritmo de crescimento do município, e se em 1979 a avenida encontra-se ainda em 

expansão, em 2012 está totalmente pavimentada, com o avanço do processo de 

urbanização.  

Formas impostas como sinal de progresso são cada vez mais densas no 

tempo presente, desconstruindo a paisagem referenciada na memória dos que a 
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vivenciaram em tempos passados. “Cada lugar, embora ligado a uma totalidade que 

se autoconstrói ao longo da história, e tem sua especificidade relacionada ao 

entrecruzamento dos tempos diferenciados” (CARLOS, 2001, p.46). 

Ausência e presença se encontram na memória dos que insistem em deixar 

rastros no tempo-espaço da vida humana, dissonantes ao tempo marcado pelo ritmo 

do capital.  Tempo que insiste em não esquecer e se tornar presente. “Como alguns 

percursos obrigatórios na cidade, que nos trazem acúmulo de signos de mera 

informação no melhor dos casos; tais percursos sem significação biográfica são 

cada vez mais invasivos” (BOSI, 2003, p. 24). 

A Avenida Getúlio Vargas cruza com outras avenidas da cidade, entre elas a 

Avenida Maria Quitéria e a Senhor dos Passos. No cruzamento com esta, ficava 

concentrada a realização da Feira Livre até a década de 1970. Atualmente, 

modernizada, na figura abaixo pode ser observada a Praça de Alimentação e um 

significativo fluxo de automóveis (Figura 05). 

 

 
Figura 05 – Trecho da Avenida Getúlio Vargas – Paisagem de 2009 
Fonte: http://colbertmartins.blogspot.com/2010/09/missa-e-desfiles-fazem-parte-das.html  
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A observação das imagens nas figuras 5 a 8 permite verificar algumas das 

transformações que ocorreram no município de Feira de Santana, o que possibilita 

compreender que o processo de produção do espaço é dinâmico: “o espaço se torna 

instável, o profundo processo de mutação cria a destruição dos referenciais que 

sustentam a vida cotidiana” (CARLOS, 2004b, p. 53). 

 Inserido na dinâmica de modernização, principalmente após a década de 

1970, e acompanhando as modificações socioeconômicas, o espaço da cidade foi 

sendo produzido para garantir a efetivação das mudanças necessárias de acordo 

com o avanço do modo de produção que direciona a forma, como e por que o 

espaço vai ser modificado para garantir a efetivação do ciclo do capital. 

As transformações observadas no espaço são produzidas para atender à 

lógica geral do capital que se materializa no mesmo através das formas necessárias 

para a efetivação da acumulação e reprodução do capital, o que permite observar 

como ocorreu a mudança da relação campo-cidade ao longo do processo histórico. 

Enquanto a dinâmica do campo foi a base para sua consolidação, a dinâmica 

implementada na cidade é a que possibilita compreender Feira de Santana nos dias 

atuais, sem, no entanto, excluir o campo, mas sim redefinir como e qual dinâmica 

econômica irá comandar o ritmo do crescimento do município. “A cidade surge como 

campo virtualmente complexo de articulações múltiplas e de tensões sempre 

renovadas” (CARLOS, 2001, 62), com mudanças bruscas e ou lentas, redefinindo 

usos e funções dos lugares. 

O processo de reprodução espacial se realiza na articulação de três níveis: o 

político, o econômico e o social, articulações mediadas pelo Estado que organiza as 

relações sociais e de produção (CARLOS, 2001). Cidade e Campo são 

subordinados pela apropriação do capital que se reproduz fragmentado em parcelas 

do mercado. Ao tempo em que se fragmenta se globaliza em escala mundial com 

interseções na escala local. 
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3. O CAMPO E A CIDADE EM FEIRA DE SANTANA: A MEDIAÇÃO 
ESTABELECIDA A PARTIR DA FEIRA LIVRE 

 

 

A análise sobre o processo de produção do espaço do município de Feira de 

Santana permitiu evidenciar que o mesmo se insere na lógica do modo de produção 

capitalista. Logo, a forma como o espaço é apropriado e como são estabelecidas 

determinadas atividades atendem ao interesse do capital. Neste sentido, a 

realização da Feira Livre em Feira de Santana constitui-se como elo para a 

efetivação da troca entre campo e cidade, a qual passa por mudanças para se 

adequar às necessidades produzidas para garantir a acumulação do capital. 

As transformações que são observadas no espaço e nas relações sociais nele 

estabelecidas revelam que, em Feira de Santana, a Feira Livre foi sendo modificada 

na medida em que a demanda da troca era alterada. No início, tratava-se de uma 

Feira de pequeno porte que garantia a comercialização do gado; e associada a ela, 

ocorria também a venda de produtos agrícolas, atendendo às necessidades de 

subsistência, existindo ainda o comércio de manufaturas, mas sem grande 

expressão. No decorrer do processo histórico, a Feira Livre ganhou dimensão, 

devido à importância enquanto espaço de troca servindo para garantir a efetivação 

do ciclo do capital. A Feira Livre além de crescer em volume de negócios, cresceu 

também em extensão, sendo posteriormente transferida do local de onde foi 

originária, atendendo às novas demandas diante das mudanças no processo 

produtivo. 

Com o novo lugar para a realização da Feira Livre, sua dinâmica foi alterada, 

embora atendesse ainda às necessidades da troca estabelecidas na relação campo-

cidade, mas evidenciando a própria transformação que ocorreu na forma como se 

desenvolveu e desenvolve essa relação.  

 

 



87 

 

3.1 A FEIRA LIVRE NA LÓGICA DO CICLO DO CAPITAL: ELO ENTRE O CAMPO 
E A CIDADE 

 

 

Ao considerar a Feira Livre como um elo entre o campo e a cidade, parte-se 

do princípio de que, com sua realização, é possível a troca entre a produção do 

campo e da cidade de uma forma direta, na qual aqueles que produzem no campo 

se dirigem para a cidade, comercializam sua produção, além de adquirirem produtos 

oriundos da cidade. Em análise sobre as feiras do interior do Nordeste, Maia (2000) 

afirma que “[...] em muitas cidades interioranas desta região, o dia de feira é o 

momento dos pequenos agricultores da redondeza trazerem os seus produtos para 

serem comercializados e se abastecem de outros gêneros” (MAIA, 2000, p. 295-

296). 

No entanto, esta troca encontra-se em constante movimento e sua dinâmica é 

alterada ao longo do tempo histórico, frente às mudanças que ocorreram, tanto na 

relação campo-cidade, como no modo de vida. E a Feira Livre é um local onde se 

evidencia esta relação, na medida em que o campo e a cidade vão sendo 

transformados para atender às demandas da divisão social e territorial do trabalho. 

O termo Feira tem origem na “[...] palavra latina ‘feria’ – ‘dia de festa’ – e é 

comumente utilizado para designar um lugar público, muitas vezes descoberto, onde 

se expõem e vendem-se mercadorias” (DANTAS, 2007, p. 24). O espaço da Feira é 

produzido para proporcionar a comercialização de produtos, os quais são expostos 

geralmente ao ar livre e em contato direto com o comprador.  

Ao analisar a realização das Feiras especificamente no Brasil é importante 

considerar que as mesmas são posteriores ao período da colonização, com a ideia 

de estabelecer espaço destinado à comercialização de produtos para possibilitar a 

efetivação do comércio de forma a suprir às necessidades do período. As feiras 

foram trazidas pelos portugueses ao Brasil, e são “[...] baseadas nas feiras 

europeias. Constituindo uma inovação em nossas terras, já que para o nativo esta 

forma de comércio é totalmente estranha, pois estava acostumado à troca” 

(TREVISAN, 2008, p. 45). Neste sentido, destaca-se que “a primeira referência às 
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feiras no Brasil traz a data 1548.” (MOTT, 1975, p. 309, grifo do autor), como 

determinação do Rei D. João III para que se estabelecessem em território brasileiro: 

 

[...] acreditamos que ao determinar a instalação das feiras no Brasil, logo 
após seu descobrimento, o Soberano Português tinha em mente muito mais 
provocar a concentração de mercadorias nativas a serem expostas para a 
Metrópole do que a satisfação das necessidades de subsistência imediata 
dos habitantes dos pequenos núcleos populacionais da Bahia, e muito 
menos ainda, da população indígena. Em outros termos, aspirava o Rei que 
se criassem no Brasil, feiras não apenas como as que existiam em Portugal, 
destinadas ao abastecimento dos moradores da circunvizinhaça, mas 
principalmente, como as feiras de Angola, cuja função era reunir a produção 
dos nativos (marfim, cera, metais) a fim de exportá-la para a Europa (MOTT, 
1975, p. 309-310) 

 

Os objetivos para determinar que fossem realizadas Feiras no espaço da 

Colônia atendiam, portanto, aos interesses do período do capitalismo mercantil, 

tendo como uma das principais metas o acesso às mercadorias nativas, as quais 

apresentavam um número maior de produtos que poderiam ser aproveitados para 

ampliar as riquezas de Portugal. 

 A Feira, de acordo com o português Jorge Alves, é o “espaço de troca, mas 

também espaço de sociabilidade, onde a festa, a animação, o prazer e o excesso 

ocupam um lugar preponderante, eis a feira tradicional” (ALVES, s/d, p. 155). 

Compreende-se feira como local de comercialização e também de socialização, 

onde é possível se relacionar, permitindo afirmar que se trata de um espaço 

produzido para satisfazer às necessidades de um determinado grupo social. As 

feiras que deveriam ser estabelecidas no início do período colonial brasileiro tinham 

como objetivo inserir os nativos na lógica geral do modo de produção capitalista, 

para o qual a troca e o consumo se constituem como condição para a efetivação do 

ciclo do capital, sendo importante a existência de espaços destinados ao comércio.   

Apresentando características semelhantes às Feiras europeias e atendendo 

aos objetivos para os quais foram estabelecidas, as Feiras “[...] são um nicho de 

mercado para pequenos produtores e pequenos comerciantes apresentarem os 

seus produtos, quando não conseguem ou não têm dimensão para integrar outras 

redes de negócio” (ALVES, s/d, p. 157). Deste modo, as Feiras são espaços onde se 

estabelecem os pequenos produtores e/ou revendedores, que têm nela a condição 

de realizar o comércio para auxiliar na própria subsistência, o que permite 
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compreendê-la enquanto parte do que Milton Santos (1979) denomina como circuito 

inferior, considerando que os sujeitos que trabalham nas Feiras não objetivam o 

lucro como condição essencial. Neste sentido, é importante observar que “se, em 

princípio, o lucro é o motor da atividade comercial, nos escalões inferiores do circuito 

inferior a maior preocupação é, antes de tudo, a sobrevivência” (SANTOS, 1979, p. 

193).  

As atividades de pequenas dimensões, as quais, de acordo com Milton 

Santos (1979), fazem parte do circuito inferior, apresentam as seguintes 

características “[...] seu capital é reduzido, assim como seu volume de negócios; os 

estoques são pequenos e o número de pessoas ocupadas em cada estabelecimento 

também é pequeno” (SANTOS, 1979, p. 167). Assim sendo, a Feira é um exemplo 

de atividade de pequena dimensão, onde ocorre comércio em pouca quantidade, 

não há um grande acúmulo de capital e, apesar de concentrar um número 

geralmente grande de feirantes, eles trabalham principalmente de forma individual.   

A Feira, como um espaço destinado à troca, é realizada para garantir a 

distribuição e a circulação da produção, etapas distintas, no entanto, diretamente 

relacionadas entre si no ciclo do capital, o qual se realiza no consumo. Neste 

sentido, a criação de uma Feira no espaço onde se estabeleceria o município de 

Feira de Santana constitui-se como elo para possibilitar a efetivação deste ciclo, e 

passa por mudanças no decorrer do tempo histórico, adequando-se às 

necessidades que emergem em cada momento, sem deixar de ser uma atividade 

relevante. 

As transformações são necessárias devido aos interesses do capital, e a 

Feira é um local importante para proporcionar a troca de mercadorias estabelecendo 

a mediação entre campo e cidade, a qual é alterada na medida em que a divisão do 

trabalho passa por modificações. Logo, um espaço destinado à troca entre o que é 

produzido tem que se adequar a dinâmica que esteja predominando no modo de 

produção. 
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3.1.1 A antiga Feira Livre de Feira de Santana 

 

 

Ao redor do espaço destinado à realização da Feira Livre foi que o município 

de Feira de Santana cresceu, um lugar que atendia às demandas dos produtores 

locais, sendo um ponto para comercializar seus produtos. Pela dimensão que 

alcançou, era também um eixo de atração de produtores e compradores de 

diferentes locais, dinamizando a cidade com o comércio dos produtos do campo.  

 

Conquanto a feira se instalasse, originalmente, para a venda ou troca de 
mercadorias produzidas dentro do município, em 1950 era conhecida em 
todo o nordeste do Brasil. Os compradores viajavam dos municípios 
circunvizinhos e da costa para a aquisição dos artigos produzidos em 
regiões distintas da Bahia e dos outros Estados (POPPINO, 1968, p. 12). 
 
 

Com a importância da Feira Livre, o município de Feira de Santana se 

destacou, e a mesma tornou-se um elemento essencial em sua dinâmica 

econômica, apresentando características gerais comuns a qualquer feira: a 

exposição a céu aberto dos produtos agropecuários em um dia da semana, bem 

como a aquisição, por parte dos feirantes, dos produtos produzidos na cidade. Deste 

modo, a Feira Livre possibilitava a efetivação da troca entre campo e cidade, onde 

não apenas os produtos eram comercializados, mas também os costumes eram 

fortalecidos ou modificados de acordo com as transformações sociais construídas no 

decorrer do tempo histórico.  

 Na Feira Livre de Feira de Santana eram comercializados diferentes 

produtos: o gado tinha destaque e o seu comércio garantiu seu crescimento, mas 

outros produtos tinham significativa importância, especialmente no que se refere ao 

comércio de frutas.  

 

Mais de uma dúzia de diferentes espécies de frutas se vendia regularmente 
na feira semanal, em Feira de Santana. Bananas e laranjas, que, algumas 
vezes, se produziam em quantidades exportáveis, eram as mais 
importantes, comercialmente. As bananas figuravam entre as culturas 
básicas da região, enquanto a laranja se colocava em nono lugar, na ordem 
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de importância, em 1950. Todos os tipos de frutas cítricas cresciam em 
Feira de Santana. Limões, limas e laranjas frutificavam em todos os distritos 
do município, conquanto não se conhecessem amplos pomares, [...]. Há 
abacates o ano todo e abacaxis abarrotam o mercado local nos meses do 
verão. Os cajus são apreciados, não só pela castanha, como pelo fruto. O 
coco é cultivado em pequena quantidade, sendo importado do litoral a maior 
parte do que se vende em Feira de Santana. Várias espécies de melões 
crescem no município, bem como mamão, manga, pinha, jaca, umbus e 
genipapo (POPPINO, 1968, p. 178-179). 

 

A produção de frutas no município de Feira de Santana era significativa, o que 

garantia o destaque para o comércio destes produtos na feira semanal, não se 

restringindo apenas às frutas produzidas no município. Algumas eram trazidas de 

outros locais, mas foi na década de 1950 que a produção local de frutas teve maior 

representatividade no comércio da Feira Livre.  

Ao longo do tempo histórico de produção do espaço do município de Feira de 

Santana, a Feira Livre se constitui de extrema importância. No entanto, por se tratar 

de um processo contínuo, as transformações na dinâmica social e econômica são 

inevitáveis, e a relação campo-cidade também passou por modificações que 

imprimiram a estes espaços novas demandas e novas formas de produção, o que 

acarretou também a modificação no modo como se estabelece a troca entre estes. 

O processo de mudança se intensifica com o projeto de modernização e a Feira 

Livre começa a ter sua relevância econômica modificada. 

 

[...] Em 1950, a feira semanal não dominava mais a economia de Feira de 
Santana, conquanto constituísse um fato de peso no comércio do município. 
Muitas das casas de negócios comuns na cidade ainda dependiam 
fortemente do afluxo semanal de fregueses das áreas rurais. Em uma 
extensão maior do que se poderia esperar, a vida comercial de Feira de 
Santana, em 1950, ainda estava na dependência dos negócios na feira 
(POPPINO, 1968, p. 242). 
 
 

A importância da Feira Livre não era desprezada neste momento histórico. A 

capacidade de atrair comerciantes e consumidores para o município ainda era muito 

evidente, mas mudanças na dinâmica econômica já começavam a ser notadas. E o 

comércio, apesar de ainda depender dos fregueses que se dirigiam à cidade por 

causa da Feira Livre, estava se inserindo no processo de modernização e 

diversificação. 
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O espaço destinado à realização da Feira Livre, sendo uma das 

possibilidades para a materialização da relação campo-cidade, ocorria no centro da 

cidade nas imediações da Praça João Pedreira e se estendia por grande extensão 

territorial, o que nos dias atuais compreende parte de importantes avenidas da 

cidade, como a Marechal Deodoro e a Senhor dos Passos.  

A Praça João Pedreira, nos dias de realização da Feira Livre, até a década de 

1970, apresentava uma grande movimentação de pessoas para a compra e venda 

de mercadorias. Havia presença de muitas barracas indicando a dinamicidade, 

desse espaço, onde se efetivava a circulação de mercadorias, principalmente dos 

produtos agrícolas, sendo realizada no centro da cidade, no Mercado Municipal e 

nas avenidas e ruas próximas, devido à quantidade de produtos ali comercializados 

(Figura 06). 

 

 
Figura 06 – Antiga Feira Livre na Praça João Pedreira, década de 1970 
Fonte: http://www.memoriadefeira.xpg.com.br/galeria/imagens/logradouros.html 
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A importância da Feira Livre em geral para a cidade era muito significativa nos 

dias em que era realizada. Além da população local, dirigiam-se para a cidade 

pessoas oriundas de municípios vizinhos, movimentando o centro de Feira de 

Santana. A Feira Livre se espalhava pelas principais avenidas da cidade, a partir da 

Praça João Pedreira, localizada na Avenida Getúlio Vargas. A Feira se estendia por 

outras importantes avenidas, como a Senhor dos Passos que pode ser visualizada 

na fotografia abaixo (Figura 07). 

  

 
Figura 07 – Cruzamento da Avenida Senhor dos Passos com a Avenida Getúlio 
Vargas, em dia de Feira na década de 1970 
Fonte: http://www.memoriadefeira.xpg.com.br/galeria/imagens/logradouros.html  

 

Nos dias atuais, a Praça João Pedreira da qual a Feira Livre foi retirada na 

década de 1970 da Avenida Getúlio Vargas, onde a mesma estava localizada, 

apresenta durante os dias da semana uma movimentação intensa, com elevado 

fluxo de automóveis, que limita a Praça a uma pequena localização. Nela não se 

realiza mais o comércio como se observava no período da Feira Livre. Atualmente, a 

Praça tem sua função reduzida, estando sua área também menor, sendo um local 

de passagem de pedestres no centro da Avenida (Figura 08).  
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Figura 08 – Praça João Pedreira, paisagem de 2012 
Foto: LIMA, Eliany D., 2012  

 

As transformações observadas no espaço da Praça João Pedreira indicam 

uma demonstração de como, no decorrer do processo de produção do espaço, o 

mesmo foi alterado para atender os interesses que predominavam, de forma a 

garantir a ampliação das possibilidades de acumulação do capital, o que é essencial 

para a efetivação do seu ciclo. 

 

 

3.2 A FRAGMENTAÇÃO DA FEIRA LIVRE E AS FEIRAS LIVRES DOS BAIRROS 

 

 

O município de Feira de Santana passou por um processo intenso de 

crescimento especialmente na década de 1970, tanto na expansão da ocupação 

territorial, como também com uma diversificação da atividade produtiva, que alterou 
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a relação campo-cidade. As transformações são perceptíveis, e a realização da 

Feira Livre é mantida na cidade. Porém, com a modificação do local: em 1977, é 

transferida para o Centro de Abastecimento, construído para atender aos interesses 

que predominavam naquele momento histórico. 

O processo de transferência da Feira Livre será melhor explicado no Capítulo 

subsequente. No entanto, é importante evidenciar que, além da construção do 

Centro de Abastecimento, houve a criação em diferentes bairros da cidade de outras 

Feiras Livres, que hoje representam importantes locais de troca. 

 

 

3.2.1 Feiras Livres em Feira de Santana 

 

 

Com a construção do Centro de Abastecimento, a transferência da Feira Livre 

e a intensificação da urbanização de Feira de Santana houve a dispersão das Feiras 

Livres que passam a ser realizadas em diferentes bairros da cidade. Entre elas, 

destacam-se quatro, que funcionam há mais de 30 anos, e constituem importantes 

espaços de troca nos dias atuais. Tratam-se das seguintes Feiras Livres: Estação 

Nova, situada no bairro Ponto Central, no centro da cidade; Tomba; Sobradinho; e 

Cidade Nova, localizadas em bairros homônimos, respectivamente a sul, a noroeste 

e a norte da cidade. A localização geográfica destas pode ser observada na Figura 

01. 

A Feira Livre da Cidade Nova está localizada no bairro de mesmo nome, 

próximo às margens da BR – 116 Norte, e é realizada em dois dias. No final da tarde 

de sábado já é possível encontrar alguns feirantes trabalhando para organizar suas 

barracas, mas é aos domingos que ocorre a feira.  Os feirantes se situam em duas 

áreas (uma interna e outra externa). A área interna é identificada por ser coberta e 

por ter melhor infraestrutura, tendo sido beneficiada pelo Governo Municipal (Figura 

09). 
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Figura 09 - Feira Livre da Cidade Nova – Área interna 
Foto: LIMA, E. D., novembro de 2011 

 

 

De acordo com os entrevistados, o Projeto do Governo Municipal era para 

atender a todos os feirantes. No entanto, o local onde houve a melhoria da 

infraestrutura não comporta todos os sujeitos envolvidos na atividade. Os feirantes 

reclamam das condições, e se queixam do descaso municipal, afirmando que não 

houve melhoria durantes todos estes anos na área externa, e a parte interna 

funciona com uma estrutura deficiente, sem benefícios para os feirantes (Figura 10). 
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Figura 10 - Feira Livre da Cidade Nova – Área externa 
Foto: LIMA, E. D., novembro de 2011 

 

 

A diferença na distribuição das áreas para o trabalho do feirante evidencia a 

condição desigual imposta pela dinâmica do crescimento urbano. A tentativa de 

homogeneizar não atende a todos os feirantes que ocupam esse local. Alguns 

demonstram insatisfação com a diferenciação, no entanto, não há uma organização 

coletiva para tentar buscar as possibilidades de melhorias. Essa situação desigual 

na organização da feira da Cidade Nova é identificada também nas demais Feiras 

Livres pesquisadas.  

A Feira da Estação Nova, localizada à margem da Avenida João Durval 

Carneiro, também ocorre aos domingos, sendo que aos sábados no período da 

tarde já é possível encontrar feirantes no local. A condição da desigualdade também 

pode ser evidenciada na infraestrutura do local, onde foi construída uma área com 

cobertura sob a qual trabalha uma parte dos feirantes (Figura 11). 
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Figura 11 - Feira Livre da Estação Nova – Área coberta 
Foto: LIMA, E. D., novembro de 2011  

 

 

Esta Feira Livre é a maior da cidade, e uma parte significativa dos feirantes 

não conseguiu adquirir um lugar na área coberta, ficando à margem, em áreas 

abertas, ocupando ruas próximas, sem as mesmas condições daqueles que têm 

acesso a uma barraca na área coberta. Os produtos ficam expostos de diferentes 

formas: alguns feirantes têm bancas, porém outros expõem seus produtos no chão 

ou em caixotes (Figura 12).  
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Figura 12 - Feira Livre da Estação Nova – Área aberta 
Foto: LIMA, E. D., novembro de 2011  

 

As desigualdades não se resumem, no entanto, à condição de infraestrutura. 

De acordo com os feirantes que possuem bancas na área coberta, a própria 

distribuição das bancas é determinante na atração dos compradores: as que estão 

localizadas na parte central possibilitam acesso mais imediato, constituindo-se 

enquanto área da preferência de compra dos consumidores. Os feirantes localizados 

em área mais afastadas reclamam que os fregueses se direcionam principalmente 

para a área central da feira. 

No bairro do Sobradinho também acontece uma Feira Livre que apresenta 

características semelhantes às demais feiras, mas não possui nenhuma melhoria de 

infraestrutura, como as duas anteriormente apresentadas. Esta feira está organizada 

com barracas de madeira, onde os feirantes expõem seus produtos; algumas, com 

cobertura de lona, mas há feirantes que não tem banca e colocam os produtos no 

chão (Figura 13). 
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Figura 13 - Feira Livre do Sobradinho 
Foto: LIMA, E. D. , novembro de 2011  

 

A Feira Livre pode ser compreendida também como um local de encontro dos 

feirantes, consumidores e demais sujeitos que vivenciam seu dia-a-dia, e   

 

[...] a feira, por mais diversificado que possa ser o seu significado, é local de 
abastecimento, mas também de reunião, de encontro, e a sua periodicidade 
por ser semanal, mensal ou anual, dependendo do tipo de feira [...] que 
estivermos tratando (MAIA, 2000, p. 290). 
 
 

O que se observa em Feira de Santana, a exemplo da feira do Sobradinho, é 

que os consumidores que se dirigem para a localidade buscam, além de realizar 

suas compras, momentos de lazer nos bares que ficam próximos à feira, 

constituindo-se como ponto de encontro semanal entre os clientes que associam a 

compra ao lazer (Figura 14).  

Isso demonstra que a feira livre é um local onde há uma interação, tendo um 

significado social como “[...] local de comércio, de trabalho e de sociabilidade.” 

(SATO, 2007, p. 97). Neste sentido, a feira não é apenas um local de comércio de 

produtos agrícolas, “[...] faz-se da beleza, da brincadeira e move-se num mundo 
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ritual, o que faz sobressair sua dimensão como espaço de convivência social” 

(SATO, 2007, p. 101). 

 
Figura 14 – Bares na Feira Livre do Sobradinho 
Foto: LIMA, E. D. , novembro de 2011 

 

 

A existência destes bares, no entanto, é apontada pelos feirantes como uma 

situação que interfere na realização da Feira. De acordo com os entrevistados, o 

índice de violência é muito elevado no local – problema que os mesmos atribuem, 

entre outras coisas, ao consumo de bebidas alcoólicas que é intenso, o que favorece 

a ocorrência de brigas e outros delitos.  

Com a transferência da antiga Feira Livre e com o crescimento da cidade de 

Feira de Santana foram sendo criadas outras Feiras Livres, entre elas a do Tomba, 

localizada no bairro do mesmo nome, na praça central, a qual passou por 

transformações no decorrer do processo histórico atendendo às demandas que 

foram sendo produzidas.  

Na Figura 15 observamos a Praça do Tomba no ano de 1977. O local era 

pouco povoado: a praça não apresentava movimento expressivo, tratando-se de 

uma área de expansão da cidade que estava sendo ocupada, mas ainda com uma 
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quantidade pequena de moradores, o que auxilia a compreender a pouca 

movimentação no local durante a década de 1970. 

 

 
Figura 15 – Praça do Tomba – Paisagem de 1977 
Fonte: http://www.memoriadefeira.xpg.com.br/galeria/imagens/logradouros.html 

 

 

Nos dias atuais, está transformada devido à dinâmica do processo de 

produção do espaço. A Feira Livre do Tomba acontece aos domingos, onde os 

feirantes estão distribuídos pela Praça em barracas para comercializar os produtos 

hortifrutigranjeiros. Existe uma área coberta na qual predomina o comércio de 

carnes e cereais. A movimentação em dia de feira é muito grande, como é possível 

observar na fotografia abaixo (Figura 16). 
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Figura 16 - Feira Livre do Tomba 
Foto: LIMA, E. D., novembro de 2011 

 

As Feiras Livres analisadas nesta pesquisa são, portanto, locais onde é 

possível verificar a relação campo-cidade. Mas, atendendo às demandas atuais do 

capital, passaram por transformações no decorrer do tempo que evidenciam a 

adequação destes locais às necessidades que predominam em cada período. 

 

 

3.2.2 A condição do feirante  

 

 

A Feira Livre é um local onde se materializam as relações de troca, onde 

tanto os feirantes como os consumidores e todos que atuam direta ou indiretamente 

nesta atividade se inserem na relação campo-cidade, de acordo como as 

determinações históricas do modo de produção. Esses, sem consciência, atendem 

aos interesses do capital, sendo conduzidos a aceitarem a primazia do valor de troca 



 

em detrimento do valor de uso, o que é evidenciado também nas Feiras Livres de 

Feira de Santana. 

Com relação especificamente aos feirantes, das quatro feiras observadas 

nesta pesquisa, nota-se que grande parte dos que foram entrevistados possui baixa 

escolaridade. A maioria, 64%, não possui o ensino fundamental completo, e 10% 

não são alfabetizados, o que evidencia que a Feira Livre é uma atividade realizada 

predominantemente por pessoas que muitas vezes não tiveram acesso ao ensino 

formal. Esta atividade torna

garante o sustento, como afirmam alguns 

feira livre “representa tudo, é daqui que tiro meu sustento
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Quanto à faixa etária dos entrevistados, verificou

pessoas acima de 40 anos de idade: 31% encontram

entre 51 e 60 anos, totalizando quase 50% dos feirantes entre 40 e 60 anos de 

idade. Crianças e adolescentes também foram encontrados trabalhando nas feiras 

livres, e representam menos de 10% do total, assim como os adultos entre 21 e 30 

anos, que também não ultrapassam essa porcentagem. Os feirantes com mais de 60 

anos representam 15% do total dos entrevistados (Gráfico 02).
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Gráfico 02: Faixa Etária dos
Fonte: Pesquisa de campo, 2010/2011

 

Conforme os dados, verificamos que, diferentemente do que acontecia até o 

início da década de 1970 quando, de acordo com alguns entrevistados, na Feira 

Livre prevalecia a venda direta dos pequenos produtores, atua

predomínio de revendedores, 75% dos feirantes não trabalham no campo e não 

produzem o que estão comercializando, apenas compram para revender. Trata

de uma possibilidade para aqueles que têm na venda destes produtos a única fonte 

de renda (Gráfico 03). 
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Conforme os dados, verificamos que, diferentemente do que acontecia até o 

início da década de 1970 quando, de acordo com alguns entrevistados, na Feira 

Livre prevalecia a venda direta dos pequenos produtores, atualmente, há o 

predomínio de revendedores, 75% dos feirantes não trabalham no campo e não 

produzem o que estão comercializando, apenas compram para revender. Trata-se 

de uma possibilidade para aqueles que têm na venda destes produtos a única fonte 

 
ndedor ou Produtor e Revendedor 

20 anos

30  anos

40 anos

50 anos

60 anos

70 anos

Acima de 71 anos

Revendedor

Produtor e Revendedor



 

Constatamos que dos 25% dos feirantes produtores, apenas 5% teve acesso a 

algum programa de crédito para a aplicação na produção (Gráfico 04). No entanto, é 

importante destacar que ter acesso ao crédito não garante autonomia do pequeno 

produtor, pois o mesmo fica cond

 

Gráfico 04: Produtor com acesso a crédito 
Fonte: Pesquisa de campo, 2010/2011
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inviabilizando sua autonomia. E como afirma o feirante senhor Adriano Moreira de 

Souza, 

Já fiz o PRONAF, peguei o dinheiro para plantar mandioca, mas tive 
prejuízos, porque a plantação não foi boa, por causa da seca, não consegui 
colher quase nada, aí tive que pegar um empréstimo no banco para o meu 
nome não ir pro SPC.2  

 
O acesso ao crédito constitui uma das formas pelas quais o capital se insere 

no campo, através de políticas que são anunciadas como possibilidades de melhoria 

na condição de vida, mas que, de fato, é uma forma de inseri-lo na lógica do capital. 

No entanto, insere de modo irremediável o pequeno produtor nesta lógica desigual e 

combinada. De acordo com Gabriel Santos, o capital  

 

[...] utiliza-se de vários mecanismos para a submissão dessas unidades 
agrícolas, mediado ou não pelos proprietários de terras apropriadores da 
renda fundiária. O principal deles reside no fornecimento de crédito ou 
adiantamento de mercadorias na entressafra, criando uma situação de 
dependência em que o produtor é levado a vender sua produção a um 
preço bem abaixo do preço do mercado (SANTOS, 1983, p. 30).  
 
 

O fornecimento de crédito é uma forma de garantir que o produtor do campo 

se insira na lógica do mercado, atendendo, portanto aos interesses do capital, o que 

o coloca em uma condição de submissão velada. 

No que se refere aos produtos comercializados nas Feiras Livre, podemos 

verificar que estes são produzidos no campo, como: frutas, verduras, hortaliças e 

legumes. No Gráfico 05, observamos que 45% dos feirantes comercializam frutas; 

34% verduras; 12% hortaliças; 2% legumes, alguns vendem mais de um destes 

produtos: 7% dos entrevistados indicam que vendem produtos diversos, desde 

derivados da farinha de mandioca, como tapioca, até produtos eletroeletrônicos que 

são ofertados a baixo custo. 

 

                                                           
2
 Entrevista realizada com o feirante Adriano Moreira de Souza, 23/01/2011. 



 

Gráfico 05: Pro
Fonte: Pesquisa de campo, 2010/2011
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Dos produtos comercializados nas Feiras Livres da cidade, 89% são 

comprados para a revenda. Quanto aos locais que os feirantes adquirem estes 

Centro de Abastecimento; 25% 

compram em outros municípios baianos: Juazeiro, Santo Antônio de Jesus, Coração 

de Maria, Santa Bárbara, Cruz das Almas, Amargosa, Berimbau e Serra Preta; e 

15% são oriundos dos distritos do município de Feira de Santana, sendo que uma 

parte é comprada e a outra produzida pelo próprio feirante (Gráfico 06). 
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A distribuição espacial da origem dos produtos comercializados nas Feiras 

Livres que têm origem no município de Feira de Santana pode ser observada no 

Mapa 06, sendo possível verificar também a quantidade de feirantes que adquirem 

seus produtos na sede e nos distritos, ratificando que há o predomínio da compra no 

Centro de Abastecimento, que fica na sede do município (Mapa 05).  

 
Mapa 06 – Origem e quantidade dos produtos adquiridos e/ou produzidos em Feira de 
Santana e comercializados nas Feiras Livres da cidade 
Fonte: Pesquisa de campo, 2010/2011 
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Quanto à renda obtida pelos feirantes, no Gráfico 06 é possível observar que 

se entre um e dois salários mínimos; e 74% 

afirmaram que conseguem retirar mensalmente até um salário mínimo. Disso se 

a na Feira Livre, conforme os entrevistados, é baixa, mas os 

feirantes se demonstram conformados com relação ao que conseguem. A renda 

representa a possibilidade de sustento da família, e, mesmo sendo baixa, os 

ecem por terem esta opção de trabalho.  
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Gráfico 08: Situação das vendas nas Feiras Livres
Fonte: Pesquisa de campo, 2010/2011

 

Apesar da diminuição no consumo evidenciada pelos feirantes, a Feira Livre 

ainda é um espaço onde os consumidores adquirem produtos do campo, o que pode 

ser explicado, entre outras coisas, pela compra direta com dinheiro 

negociação de preços com o comerciante, garantindo que a troca se realize de 

modo direto. Como afirma Milton Santos “[...] enquanto as trocas são feitas cada vez 

mais por intermédio de papeis à medida que se vai para o circuito superior, no 

circuito inferior, ao contrário, as operações são feitas com dinheiro líquido” 

(SANTOS, 1979, p. 181). Neste sentido,

 

A feira livre deve ser compreendida, então, como um contínuo organizar, 
baseado em acordos e negociações, em cooperação e competição e na 
execuçã
adaptabilidade e a criatividade de formas de se fazer a feira livre. (SATO, 
2007, p. 99) 

 
Na Feira livre, é possível estabelecer uma relação direta, a qual é organizada 

por regras que estão subenten

cotidiano. Isso fornece um caráter peculiar à forma como as negociações são 

realizadas, possibilitando, por exemplo, momentos onde os preços são alterados 

para garantir a comercialização, especialmente por se

que necessitam ser vendidos num curto espaço de tempo, como é o caso do 

“horário da xepa”, no qual o feirante reduz de forma significativa os preços para 

tentar escoar a maior parte da mercadoria possível, evitando maiores pr

43%

Gráfico 08: Situação das vendas nas Feiras Livres 
nte: Pesquisa de campo, 2010/2011 

Apesar da diminuição no consumo evidenciada pelos feirantes, a Feira Livre 

ainda é um espaço onde os consumidores adquirem produtos do campo, o que pode 

ser explicado, entre outras coisas, pela compra direta com dinheiro 

negociação de preços com o comerciante, garantindo que a troca se realize de 

modo direto. Como afirma Milton Santos “[...] enquanto as trocas são feitas cada vez 

mais por intermédio de papeis à medida que se vai para o circuito superior, no 

inferior, ao contrário, as operações são feitas com dinheiro líquido” 

(SANTOS, 1979, p. 181). Neste sentido, 

A feira livre deve ser compreendida, então, como um contínuo organizar, 
baseado em acordos e negociações, em cooperação e competição e na 
execução de regras tácitas. Isso garante a agilidade, a extrema 
adaptabilidade e a criatividade de formas de se fazer a feira livre. (SATO, 
2007, p. 99)  

Na Feira livre, é possível estabelecer uma relação direta, a qual é organizada 

por regras que estão subentendidas na rotina daqueles que fazem parte do seu 

cotidiano. Isso fornece um caráter peculiar à forma como as negociações são 

realizadas, possibilitando, por exemplo, momentos onde os preços são alterados 

para garantir a comercialização, especialmente por se tratar de produtos perecíveis 

que necessitam ser vendidos num curto espaço de tempo, como é o caso do 

“horário da xepa”, no qual o feirante reduz de forma significativa os preços para 

tentar escoar a maior parte da mercadoria possível, evitando maiores pr

49%

8%

Diminuindo

O mesmo

Aumentando

111 
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A presença dos supermercados na cidade concorre com as Feiras Livres; 

59% dos feirantes afirmam que os supermercados interferem na dinâmica da feira, 

especialmente diante da facilidade do pagamento através de cartões de crédito, e os 

fregueses acabam optando por realizarem suas compras nos supermercados; no 

entanto, 35% dos feirantes não acreditam que haja uma interferência na realização 

da feira por causa dos supermercados (Gráfico 09).  
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comodidade de encontrar uma diversi

que acaba sendo um atrativo que leva os consumidores a preferirem realizar suas 

compras nestes locais. 

Mesmo com uma renda que na maioria das vezes não ultrapassa dois 

salários mínimos e com a redução no índice d

trabalho na Feira Livre é a opção que possuem. Dos entrevistados, 94% trabalham 

somente na feira, e apenas 6% (em números absolutos, 5 feirantes dos 81 

entrevistados),desenvolvem outra atividade além da Feira Livre, atu

diferentes atividades, tais como: mecânico, faxineira e funcionário público (Gráfico 

10). 

 

 

Gráfico 10: Feirantes que trabalha
Fonte: Pesquisa de campo, 2010/2011
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Gráfico 11: Tempo de trabalho
Fonte: Pesquisa de campo, 2010/2011

 

A comparação entre a antiga feira e a atual é marcada pelo saudosismo. Os 
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Dos feirantes entrevistados, 30% também trabalharam na antiga Feira Livre, 

realizada até 1977, no centro da cidade, na Praça João

acordo com estes, a antiga Feira Livre se caracterizava por ser mais organizada, 

tendo um número menor de feirantes, sendo um espaço no qual a venda ocorria de 

modo mais fácil.    
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A antiga Feira Livre é descrita pelos feirantes como um local de possibilidades 

e com uma organização mais satisfatória. De acordo com o senhor Hildebrando 

Correia, feirante da antiga Feira Livre desde 1952, 

 

Ali a Feira, naquele tempo, tinha mais organização, por quê? Era pequeno, 
a cidade menor, os fiscais chegavam antes de amanhecer e aí 
organizavam: olha, aqui não pode, aqui pode. Quando chega de noite, os 
fiscais da prefeitura orientavam todo mundo,
desmanchava a barraca montada de mercadorias.
 

A Feira Livre que era realizada até 1977 atendia a consumidores tanto de 

Feira de Santana como aqueles que vinham de municípios vizinhos, sendo um local 

que polarizava o comércio de produtos do

no processo produtivo e na dinâmica populacional, houve rebatimento na forma 

como a Feira Livre é realizada. 

Com a construção do Centro de Abastecimento e a criação de Feiras Livres 

nos bairros, estas últimas passar

moradores da própria cidade de Feira de Santana. De acordo com os feirantes 

entrevistados 79% dos fregueses são da sede do município, 4% são dos distritos, e 

apenas 13% são compradores oriundos de outros municípios

 

Gráfico 13: Origem dos fregueses
Fonte: Pesquisa de campo, 2010/2011
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A Feira Livre que era realizada até 1977 atendia a consumidores tanto de 
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que polarizava o comércio de produtos do campo na região. Com as transformações 
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como a Feira Livre é realizada.  

Com a construção do Centro de Abastecimento e a criação de Feiras Livres 

nos bairros, estas últimas passaram a ser uma opção principalmente para os 

moradores da própria cidade de Feira de Santana. De acordo com os feirantes 

entrevistados 79% dos fregueses são da sede do município, 4% são dos distritos, e 

apenas 13% são compradores oriundos de outros municípios (Gráfico 13).

Gráfico 13: Origem dos fregueses, de acordo com os Feirantes 
Fonte: Pesquisa de campo, 2010/2011 
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Ainda de acordo com os feirantes, seus fregueses são na maioria pobres ou 

classe média baixa, totalizando 78%, o que indica que a Feira Livre é um local onde 

predomina a frequência de pessoas com menor poder aquisitivo que têm, neste 

local, a possibilidade de adquirirem por um custo mais barato produtos básicos para 

garantir a alimentação da família. No entanto, conforme nossa pesquisa, 

constatamos que 14% dos que vão à Feira são pessoas de classe média alta, em 

busca de produtos de qualidade (Gráfico 14). 

 

Gráfico 14: Perfil dos fregueses
Fonte: Pesquisa de campo, 2010/2011

 
 

Sobre a participação em movimentos sociais, verificamos que a maioria dos 

feirantes, 85% dos entrevistados, não se insere em nenhum grupo de luta por 

melhores condições de vida ou por transformações nas condições do trabalho. 

Apesar de terem sempre reclamações com relação à condição de trabalho, elas se 

restringem a interesses pessoais, sem um projeto coletivo. De modo geral, esperam 

por soluções realizadas pelo poder público, sem se perceberem sujeitos do processo 

histórico, materializando as condições impostas (Gráfico 15).
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Gráfico 15: Participação dos feirantes em movimentos sociais
Fonte: Pesquisa de campo, 2010/2011
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A Feira Livre se constitui, portanto, como um local onde é possível garantir a 

circulação da produção agropecuária, predominando o comércio a varejo, sendo um 

local de encontro para proporcionar a efetivação do ciclo do capital.
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4. AS TRANSFORMAÇÕES NA RELAÇÃO CAMPO-CIDADE EM FEIRA DE 
SANTANA: UMA ANÁLISE A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE 
ABASTECIMENTO 

 

 

As transformações no espaço podem ser observadas na paisagem. E à 

medida que a sociedade expande a capacidade de alterá-lo, especificamente com a 

diversificação da divisão do trabalho, o processo de modificação se intensifica 

criando condições para a ampliação da acumulação de capital.  

A análise da produção do espaço de Feira de Santana, especificamente a 

partir da década de 1970, permite observar as mudanças que ocorreram para 

atender à demanda do processo de modernização que estava sendo implementado 

no Brasil. As transformações investigadas, neste caso, são as que interferiram na 

dinâmica da Feira Livre, especialmente com a construção do Centro de 

Abastecimento e com a mudança na produção agrícola com o advento da 

mecanização, o que proporcionou um aumento na produtividade no campo, 

promovendo alterações na relação campo-cidade, de modo a atender a uma 

demanda crescente, pois a produção se ampliava e a necessidade de escoá-la 

aumentava no mesmo ritmo. 

 Essa modificação alcança a própria dinâmica do campo do município de 

Feira de Santana, bem como da Feira Livre enquanto espaço de troca para os 

produtos do campo, a qual não serve mais apenas como local de escoamento da 

produção municipal e das localidades limítrofes, mas abrange um campo que 

extrapola o estado da Bahia. Deste modo, o Centro de Abastecimento é construído 

para a comercialização de produtos agropecuários em um escala crescente, 

evidenciando uma relação campo-cidade que ultrapassou o limite do município, 

passando a ser um local de escoamento da produção do campo de vários estados 

brasileiros, sendo um elo entre campo e cidade de acordo com a nova dinâmica 

proveniente do processo de modernização que foi realizado no país. 
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4.1 A REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E AS TRANSFORMAÇÕES NA RELAÇÃO 
CAMPO-CIDADE: O PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA DÉCADA DE 1970 

 

 

Ao longo do processo histórico de desenvolvimento do modo de produção 

capitalista, ocorrem transformações para garantir a sua perpetuação, e na medida 

em que se encontra diante de momentos de crise, criam-se estratégias para tentar 

manter ou recuperar a capacidade de acumulação. No entanto, trata-se de um modo 

de produção desigual e combinado, no qual a crise é estrutural. Sendo assim, 

soluções paliativas resultam em momentos de crescimento seguido de outras crises, 

as quais vão se intensificando, uma vez que  

 
O capitalismo, como um sistema mundial, forma um conjunto de 
contradições sociais, políticas e econômicas que ameaçam a existência de 
todas as sociedades que se reproduzem com base no modo capitalista de 
produção. A desarticulação dos sistemas produtivos e dos mercados de 
trabalho é um reflexo das graves dificuldades que o sistema encontra para 
continuar sua reprodução segundo a lei do valor e exploração do trabalho 
social (SOTELO VALENCIA, 2009, p. 19). 
 

A perpetuação do modo de produção capitalista está vinculada à manutenção 

da desigualdade, onde há exploração do trabalho e acumulação de riqueza. 

Todavia, a condição para sua continuidade é a efetivação do ciclo do capital – 

produção, distribuição, circulação e consumo. Mas, neste processo, ocorrem 

momentos de superprodução, que não são acompanhados de um consumo que 

possibilite que o ciclo se complete. Têm-se, portanto, períodos de crise que são 

estruturais devido ao modo como o capitalismo se desenvolve. 

 Na tentativa de manter a capacidade de acumulação de riqueza, realiza-se a 

reestruturação produtiva, onde são criadas novas formas de exploração do trabalho 

e ampliação da capacidade de produzir. Neste processo, são elaborados projetos 

para “modernizar” a produção, tendo como justificativa a melhoria da condição de 

vida; no entanto, em análise sobre a industrialização do “Terceiro Mundo”, Mészáros 

afirma que esta 
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[...] nunca teve o sentido de satisfazer as necessidades da população 
faminta e socialmente carente dos países envolvidos, mas a de promover 
escoadouros irrestritos para a exportação de capital e gerar nos primeiros 
tempos níveis inimagináveis de superlucro, sob a ideologia da 
“modernização” e a eliminação do “subdesenvolvimento” (MÉSZÁROS, 
2009, p. 86). 
 

A industrialização do denominado “Terceiro Mundo” é uma forma para ampliar 

a capacidade de exploração do trabalho e, consequentemente, garantir a 

acumulação do capital. E como evidencia Mészáros, não se trata de um projeto que 

vise melhorar a condição de vida da população, mas sim criar novas possibilidades 

para continuar a geração de lucro. 

 A reestruturação produtiva passou por diferentes momentos no decorrer do 

processo histórico, no qual as condições para a acumulação vão sendo alteradas na 

medida em que se evidencia tal necessidade. A partir da década de 1970, a 

reestruturação produtiva que se realiza também no Brasil produz importantes 

mudanças na relação campo-cidade, as quais podem ser analisadas considerando 

as alterações que ocorreram no município de Feira de Santana. 

 O período que se iniciou em 1970 é marcado por mais uma crise do capital, e 

os países centrais que dominavam a dinâmica econômica passam por uma 

depressão. Isso acarretou mudanças que foram realizadas também em países com 

uma economia “em desenvolvimento”, como o Brasil. Neste sentido,  

 
Foi a nova crise do capital – a “onda longa depressiva” (Mandel), ou ainda, 
um “continuum depressivo” (Mészáros) – que atingiu os países capitalistas 
centrais a partir de 1973, que impulsionou, principalmente nos anos 80 e 90, 
uma série de transformações sócio-históricas que alcançaram as mais 
diversas esferas do ser social. Surge o que denominamos um novo 
complexo de reestruturação produtiva, uma ofensiva do capital na produção, 
que busca construir um novo patamar de acumulação capitalista em escala 
planetária e tende a debilitar o mundo do trabalho, promovendo alterações 
importantes na forma de ser (e subjetividade) da classe dos trabalhadores 
assalariados (ALVES, 2005, p. 16, grifo do autor). 
 

Para atender às necessidades do capital diante da crise, busca-se a criação 

de formas de exploração em uma escala mundial, levando à inserção cada vez 

maior dos espaços na lógica do capital. Com o objetivo de ampliar as possibilidades 

de acumulação, são produzidas tecnologias que aumentam e aceleram a propensão 

da produção, além de intensificar a exploração do trabalho, e esta “[...] correlação 
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entre modernização tecnológica e produtiva, por um lado, e incremento da 

exploração do trabalho, por outro, explica os fenômenos peculiares da acumulação 

capitalista mundial recente” (SOTELO VALENCIA, 2009, p. 52).  

Associada à capacidade de aumentar a produção mediante a utilização de 

novas tecnologias está a perpetuação da exploração do trabalho, tendo na sua 

flexibilidade a base para o constante processo de acumulação, visto que    

 
[...] É a flexibilidade do trabalho, compreendida como a plena capacidade de 
o capital tornar domável, complacente e submissa a força de trabalho, que 
irá caracterizar, como veremos, o “momento predominante” do complexo de 
reestruturação produtiva (ALVES, 2005, p. 25). 
 

As adaptações criadas para que o modo de produção capitalista se 

reorganize diante das crises passam por diferentes etapas. E com o avanço do 

capitalismo em escala mundial, os espaços vão sendo produzidos para assegurar a 

continuidade da acumulação. As transformações nas dinâmicas dos países, para se 

adequarem às novas demandas de produção e, consequentemente, de exploração 

do trabalho, são produzidas de modo a possibilitar a ampliação da sua inserção na 

lógica do capital. No Brasil, é possível verificar que  

 
Após 1945, surge o primeiro surto de reestruturação produtiva no Brasil, 
vinculado à instauração da grande indústria de perfil taylorista-fordista. Ele 
se desenvolve a partir de meados dos anos 50, no governo Kubitschek, 
representando a época do desenvolvimentismo. Depois, o segundo surto de 
reestruturação produtiva ocorre na época do “milagre brasileiro”, na ditadura 
militar, na passagem para os anos 70. Na verdade, ele é decorrência dos 
impulsos da industrialização, constituídos em meados da década de 1950. 
Finalmente, o terceiro – e atual – surto de reestruturação produtiva vincula-
se à época de crise do capitalismo brasileiro, com o predomínio de um novo 
padrão de acumulação capitalista – a acumulação flexível – cujo “momento 
predominante” é o toyotismo. Ele ocorre a partir dos anos 80, 
impulsionando-se na década seguinte – os anos 90, sob a era neoliberal. É 
o que denominaremos novo complexo de reestruturação produtiva, sendo 
vinculado à Terceira Revolução Industrial, à proliferação dos novos 
paradigmas de organização industrial (ALVES, 2005, p. 103). 
 

As três etapas apresentadas pelo autor demonstram o investimento do 

Governo Brasileiro no processo de industrialização, o qual representa a 

possibilidade de “desenvolvimento” dentro da lógica do modo de produção 

capitalista, que passa por transformações de acordo com as necessidades de cada 

momento histórico.  
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A análise do processo de mudança na relação campo-cidade no município de 

Feira de Santana perpassa por compreender como a reestruturação produtiva 

interfere na produção tanto agrícola como industrial do mesmo. Neste sentido, é o 

segundo surto de reestruturação produtiva apresentado por Alves (2005) que 

fornece subsídios para compreender as mudanças que se intensificaram no 

município a partir da década de 1970.    

 
O chamado milagre brasileiro do período 1967-73 teve como sustentáculo, 
por um lado, os resultados obtidos pela política de estabilização de 1964-67 
e, por outro, uma política de desenvolvimento que consolidou e intensificou 
o modelo de substituição de importações que reservava ao Estado um papel 
empreendedor ainda mais importante. Por volta de 1974, a despeito dos 
sinais de que o milagre havia se desfeito. Manifestos pelo impacto que a 
crise mundial do petróleo exerceu no Brasil, o mesmo caminho continuou a 
ser trilhado. Uma ambiciosa política de substituição de importações de bens 
de capital e matérias-primas, sustentada por investimentos do setor público 
e por empréstimos estrangeiros, foi a estratégia seguida. (KINZO, 2001, p. 
4) 
 

O processo de industrialização voltado para a substituição das importações 

auxiliou também a promoção de mudanças no campo; e as novas tecnologias e a 

utilização de insumos ampliaram a capacidade produtiva. Essa mudança repercutiu 

na dinâmica da distribuição, circulação e consumo dos produtos agropecuários, 

sendo que  

 
[...] No Brasil, durante um longo período, os aumentos da renda 
(produtividade econômica) foram basicamente o resultado de uma simples 
realocação de recursos visando à maximização de vantagens comparativas 
estáticas no comércio exterior. A passagem da agricultura de subsistência 
para a agricultura comercial não pressupõe necessariamente uma mudança 
da agricultura tradicional para a moderna. Quando gerada pelo comércio 
exterior, porém, tal passagem acarreta um crescimento significativo da 
produtividade econômica, e pode iniciar um processo de modernização [...] 
No Brasil, devido à concentração da propriedade territorial e à abundância 
da força de trabalho na agricultura de subsistência, os aumentos da 
produtividade beneficiaram principalmente uma pequena minoria 
(FURTADO, 1983, p.97-98). 
 

A modernização da agricultura proporcionou uma mudança na produção 

agrícola, sem modificar a estrutura agrária. Deste modo, investiu-se na tecnificação 

da atividade do campo, ampliando a produção, mas privilegiando principalmente 

médios e grandes agricultores, uma vez que, como afirma Robério Santos, 
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O que foi feito no Brasil foi procurar moldar o processo de modernização à 
estrutura agrária existente, buscando a aceleração da utilização de técnicas 
modernas na agricultura via fortes subsídios beneficiando, em especial, 
grandes e médios produtores rurais. Os instrumentos de política utilizados, 
crédito rural, preços mínimos e extensão rural moldaram-se muito bem aos 
objetivos pretendidos, beneficiando os grandes e médios agricultores 
(SANTOS, 1988, p. 144). 
 

Com a ampliação da capacidade produtiva do campo, a necessidade de 

garantir a comercialização torna-se também fundamental para possibilitar que o ciclo 

do capital efetivamente se complete. Neste sentido, a construção de locais para a 

realização do comércio dos produtos agrícolas passa a ser importante estratégia do 

Estado nesse processo.    

A análise sobre as transformações que ocorreram na Feira Livre de Feira de 

Santana na década de 1970 podem ser realizadas considerando as mudanças que 

estavam sendo implementadas no campo brasileiro, as quais produziam demandas 

novas que influenciavam a organização da distribuição e circulação dos produtos 

agrícolas. A ampliação da capacidade produtiva do campo influenciou a construção 

de um local em Feira de Santana que favorecesse à troca destes produtos, em 

atendimento a uma demanda crescente, especialmente por ser um município que 

possui um importante entroncamento rodoviário para a distribuição e circulação da 

produção do país. No entanto, é importante destacar que esta condição é resultado 

da intervenção do Estado, uma vez que 

 
[...] a simples característica de “entroncamento” não poderia por si só 
explicar a importância do setor terciário local. Todavia, esta situação 
favorece a concentração e a diversificação de capitais, principalmente 
quando o Estado age deliberadamente no sentido de reforçá-la (CRUZ, 
1999, p. 233). 
 

A atuação do Estado foi também importante para a consolidação de Feira de 

Santana enquanto “entroncamento” rodoviário, o que favoreceu o crescimento do 

potencial de comércio do município. 

A construção do Centro de Abastecimento não representa apenas o 

deslocamento da Feira Livre para um local mais organizado; mas sim um local 

destinado a atender uma demanda crescente de distribuição e circulação da 

produção do campo, não apenas de Feira de Santana e dos municípios limítrofes, 
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mas também serve como entreposto para a produção de diversos estados do país, 

constituindo-se como um importante centro comercial de produtos agropecuários.  

 

 

4.1.1 A atuação do Estado na modificação da dinâmica da Feira Livre em Feira 
de Santana 

 

 

O espaço é transformado para atender às condições para o prosseguimento 

do modo de produção vigente. Por isso, a produção espacial no capitalismo 

apresenta particularidades que estão inseridas no todo para possibilitar que o ciclo 

do capital tenha continuidade. Mas, ao longo desse processo, ficam evidentes as 

contradições da sociedade capitalista. Diante desta condição inerente ao capital, é 

necessário definir normas, que auxiliem a manutenção da ordem garantindo assim a 

acumulação do capital. Essas regras são desenvolvidas pelo Estado, sendo 

importante não considerá-lo, 

 

[...] de modo algum, um poder que é imposto de fora à sociedade e tão 
pouco é “raridade da ideia ética”, nem “a imagem e a realidade da razão” 
como afirma Hegel. É antes um produto da sociedade, quando essa chega 
a um determinado grau de desenvolvimento. É o reconhecimento de que 
essa sociedade está enredada numa irremediável contradição com ela 
própria, que está dividida em oposições inconciliáveis de que ela não é 
capaz de se livrar. Mas para que essas oposições, classes com interesses 
econômicos em conflito não se devorem e não consumam a sociedade 
numa luta estéril, tornou-se necessário um poder situado aparentemente 
acima da sociedade, chamado a amortecer o choque e a mantê-lo dentro 
dos limites da “ordem”. Esse poder, sugerido da sociedade, mas que se 
coloca acima dela e que se aliena cada vez mais dela, é o Estado 
(ENGELS, 19??, p. 184). 
 
 

O Estado é, portanto, um produto da sociedade criado para tentar minimizar 

as contradições que nela estão presentes, evidenciadas com a divisão das classes. 

E isso ocorre de acordo com o interesse da classe dominante, pois o Estado é o “[...] 

resumo da sociedade civilizada, sendo, sem exceção, em todos os períodos que 

podem servir como modelo, o Estado da classe dominante e, de qualquer modo, 
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essencialmente máquina destinada a reprimir a classe oprimida e explorada” 

(ENGELS, 19??, p. 190). Assim, o Estado é produzido para garantir uma ordem que 

possibilite a manutenção da sociedade, reprimindo a classe explorada para evitar 

conflitos que possam destruir as condições de acumulação do capital, o que só 

ocorre com a expropriação de uma classe pela outra.  

Refletimos especificamente o Estado moderno, pois é através dele que se 

pretende compreender a realidade do objeto de pesquisa, a qual foi e é construída 

atendendo à lógica do capital no contexto histórico. Sendo um Estado 

 

[...] altamente burocratizado, com toda a complexidade do seu maquinário 
legal e político, surge da absoluta necessidade material da ordem 
sociometabólica do capital e depois, por sua vez – na forma de uma 
reciprocidade dialética – torna-se uma precondição essencial para a 
subsequente articulação de todo o conjunto. Isso significa que o Estado se 
afirma como pré-requisito indispensável para o funcionamento permanente 
do sistema do capital, em seu microcosmo e nas interações das unidades 
particulares de produção entre si, afetando intensamente tudo, desde os 
intercâmbios locais mais imediatos até os de nível mais mediato e 
abrangente (MÉSZÁROS, 2002, p. 108-109).  
 
  

O Estado constitui-se como uma instituição burocrática que estabelece regras 

para a sociedade; porém, não há neutralidade, o mesmo atua para garantir o 

funcionamento do sistema do capital, possibilitando as condições necessárias para a 

ampliação da acumulação. isto implica atender aos interesses da classe dominante, 

mesmo que o discurso seja o de um Estado voltado para o beneficiamento de toda a 

sociedade. 

No que se refere à atuação do Estado no campo brasileiro, especificamente a 

partir da década de 1960, verificamos que o investimento na modernização da 

produção agrícola se constitui como uma etapa importante no projeto de 

modernização do país, e 

 

A ação do Estado nesse contexto orienta-se para a modernização da 
agricultura, visando a integrá-la ao novo circuito produtivo liderado pela 
agroindústria de insumos e processamento de matéria-prima, ao mesmo 
tempo que mantém seu papel de estabilizador entre necessidades do 
mercado interno e a pressão do mercado externo, e de gerador das 
condições infra-estruturais necessárias à expansão do conjunto do setor 
(SORJ, 1986, p.69). 
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Diferentes estratégias para possibilitar a modernização da agricultura foram 

desenvolvidas pelo Estado, em conformidade com os interesses do momento 

histórico, sendo que  

 

[...] o Estado com sua estratégia de “modernização conservadora” torna-se 
o arquiteto de um novo modelo de acumulação, que se expressa na 
expansão e diversificação do complexo agroindustrial e na rápida 
penetração das relações capitalistas de produção na agricultura. [...] a velha 
estrutura do latifúndio, com seus trabalhadores residentes e com seus 
“minifúndios internos” de meeiros e arrendatários, é substituída pela 
empresa capitalizada, que utiliza mão-de-obra assalariada temporária, como 
o novo paradigma da agricultura brasileira (GOODMAN; SORJ; 
WILKINSON, 1985, p. 35). 
 
 

No processo de produção do espaço, especialmente com o capitalismo, 

observa-se que este é definido a partir das relações sociais. Assim, no mesmo, são 

materializadas as características da sociedade que o produz. Para atender à 

demanda de comercialização dos produtos agrícolas, o Estado foi responsável por 

criar Centros de Abastecimentos (CEASA), no período da década de 1970, 

estabelecendo locais para a circulação dos produtos do campo. Este projeto fora  

 

[...] concebido em uma perspectiva sistêmica, com a constituição do 
Sistema Nacional de Abastecimento – SINAC. Baseado no modelo 
espanhol (Mercasa) o SINAC tinha como proposta inicial o estabelecimento 
de uma rede de informações técnicas entre todas as unidades atacadistas 
regionais para servir como ponto de referência aos negócios entre 
produtores e distribuidores, propiciando o melhor ponto de equilíbrio da 
oferta e preços (CUNHA; CAMPOS, s/d, p.2). 
 
 

O projeto estatal para organizar os negócios entre os produtores e 

distribuidores envolve diferentes aspectos serem entendidos: precisa-se considerar 

não simplesmente a interferência na estrutura física ou em serviços necessários 

para garantir o abastecimento; é preciso compreender que a busca por esta 

organização envolve aspectos que dizem respeito ao processo de acumulação do 

capital. Neste sentido, a intervenção do Estado é analisada sob diferentes 

perspectivas que, de acordo com Gabriel Santos,  

 

[...] De um lado situam-se aqueles que colocam o abastecimento no simples 
plano de um processo que tem como finalidade levar as mercadorias desde 
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o produtor até o consumidor final – [...] – preocupando-se particularmente 
com a eficiência desse processo. Neste caso, a interferência do Estado 
somente se justificaria caso se fizesse no sentido de garantir a eficiência do 
sistema; seja fornecendo a infraestrutura física e de serviços necessárias, 
seja garantindo o livre funcionamento dos mecanismos do mercado. [...] em 
outro plano, situam-se aqueles que – [...] –, entendem que a questão do 
abastecimento e o caráter da intervenção do Estado no problema, somente 
podem ser apreciados a partir do processo histórico da acumulação do 
capital, e, no caso particular, de uma economia periférica (SANTOS, 1983, 
p. 63). 
 
 

A proposta de criação de uma rede organizada para favorecer a distribuição 

dos produtos do campo foi realizada pelo Estado. Desde modo, justificava-se que 

com a “[...] criação dos CEASA’s permitiu a organização e expansão da 

comercialização de hortaliças, por meio da concentração de compradores e 

vendedores num mesmo local, além da divulgação de informações de mercado” 

(GOMES; ANTONIALLI; COSTA, s/d, p. 4). Os CEASA’s constituem-se enquanto 

local onde foi possível concentrar o comércio dos produtos agrícolas, o que atendia 

aos interesses do capital, especialmente em um momento de ampliação da 

capacidade produtiva do campo frente ao processo de modernização que estava 

sendo realizado. Neste sentido, 

 

A importância crescente da pequena produção capitalizada determina a 
gradativa eliminação do comerciante tradicional e da feira como mecanismo 
de comercialização. As formas mais centralizadas de comercialização, a 
necessidade de controlar o abastecimento das grandes cidades e o desejo 
de limitar, dentro do possível, a alta de preços, têm determinado uma 
intervenção crescente do Estado no setor da comercialização, através da 
criação de uma rede de centralização da produção em centros de 
abastecimento. Criados em 1971, os Ceasa estão presentes na maioria das 
grandes cidades brasileiras. O Governo desenvolveu igualmente um 
programa de armazenamento e estocagem da produção. Dessa forma, 
procura-se limitar as bruscas modificações do nível de preços para o 
consumidor, eliminando o papel do intermediário tradicional, um caráter 
crescentemente nocivo. Assim, os Ceasas permitem manter um controle de 
preços que afeta de forma desigual os produtores rurais, já que os 
comerciantes procuram incrementar os seus lucros pressionando aqueles 
agricultores que têm menor capacidade financeira e de estocagem (SORJ, 
1986, p. 84-86). 
 
 

A construção dos CEASA’s foi uma estratégia para organizar a distribuição e 

a circulação da produção agrícola. Ao se estabelecerem os Centros de 

Abastecimento, estes interferem na dinâmica das formas tradicionais de 

comercialização, a exemplo das feiras livres. 
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No caso específico da cidade de Feira de Santana, a construção do Centro de 

Abastecimento foi determinante para o término da realização da Feira Livre que se 

realizava desde o início do processo de produção do espaço do município. No 

entanto, é importante destacar que o autor do projeto da construção do Centro de 

Abastecimento de Feira de Santana o diferencia dos CEASA’s criados pela política 

que buscava organizar o comércio dos hortigranjeiros:  

 

O engenheiro agrônomo, Linvaldo Farias, responsável pelo projeto de 
construção do Centro de Abastecimento de Feira de Santana, faz a seguinte 
diferenciação entre o Centro de Abastecimento de Feira de Santana e a 
CEASA: “a CEASA não é polivalente, atua apenas nas linhas de atacado e 
hortigranjeiro. Já aqui, o Centro de Abastecimento, a maior predominância é 
para o varejo, abrangendo todos os artigos de comércio de massa, ou seja: 
a linha de produtos hortigranjeiros, os produtos de origem animal, que não 
têm na CEASA, carne, peixe, cereais de estivas e artigos diversos de 
consumo popular – confecções, louças e utensílios domésticos” (MOREIRA, 
1997, p. 318). 
 
 

O Centro de Abastecimento de Feira de Santana foi projetado, de acordo com 

seu idealizador, o engenheiro agrônomo Linvaldo Farias, como um local não apenas 

para a comercialização de hortigranjeiros, mas também de outros produtos, como 

carnes e utensílios, o que o colocava em condição diferenciada em relação aos 

CEASA’s construídos pelo país. 

A construção do Centro de Abastecimento foi realizada com o objetivo de 

transferir a tradicional Feira Livre que ocorria na cidade, a qual se localizava nas 

principais avenidas do centro e era muito importante para a dinâmica econômica 

municipal. Mesmo assim, o Governo Municipal implementou o projeto de mudança, 

apesar da relevante participação da feira na arrecadação de impostos. Isso se 

comprova na análise do secretário de finanças do município de Feira de Santana, 

em 1975, segundo reportagem do Jornal Tribuna da Bahia:  

 

[...] a arrecadação da feira, do mercado e do matadouro é superior à do 
imposto predial e territorial urbano. A prefeitura cobra dos feirantes uma 
taxa de ocupação do solo que rendeu Cr$ 1.023.423,36 em 1972, quando o 
imposto predial contribuiu com apenas Cr$ 591.965,57 para a receita 
municipal (MOREIRA, 1996, 212-213). 
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Evidencia-se, portanto, que a Feira Livre era uma atividade importante, como 

já vimos, que possibilitava a efetivação do ciclo do capital materializado através do 

consumo, o que atraía comerciantes e consumidores de várias localidades, gerando 

uma expressiva arrecadação para o município. Deste modo, a mudança do local de 

realização da Feira Livre atendia aos interesses gerais ditados pelo capital naquele 

momento específico, no qual o país estava passando por um processo de 

modernização, principalmente com a intensificação da atividade industrial, e que 

apresentava, entre outras estratégias do Estado, a construção de Centros de 

Abastecimento.  

 

 

4.1.2 A mudança da Feira Livre para o Centro de Abastecimento: o que revelam 
as notícias? 

 

 

O processo de transferência da Feira Livre para o Centro de Abastecimento 

foi amplamente divulgado nos meios de comunicação, especialmente nos jornais da 

época, identificando aspectos relevantes sobre como ocorreu à mudança. Deste 

modo, as notícias foram produzidas para tornar público como a transferência estava 

ocorrendo e as repercussões que a mesma gerou.  

 
A identificação da mensagem jornalística com atividades urbanas, primeiro 
comerciais e em seguida industriais, leva-a à expansão que hoje se 
identifica na comunicação de massa. Para o homem que se afasta do 
núcleo primitivo de uma sociedade tradicional e transita no espaço extenso 
e complexo do núcleo urbano entrelaçado com muitos outros núcleos 
urbanos (MEDINA, 1978, p.15). 
 

Os jornais constituem, portanto, uma forma de comunicação que expressa, 

entre outras coisas, mensagens que atendem à demanda da sociedade em cada 

período histórico, revelando aspectos que são considerados importantes dentro do 

contexto no qual se inserem. A mensagem jornalística permite a divulgação de 

informações, uma vez que 
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[...] Vista no complexo da comunicação de massa, é realmente um dos 
produtos de consumo da indústria cultural. Mas não um produto só revestido 
de conotações negativas associadas à crítica do sistema pós-
industrialização. Um produto dinâmico pelo ângulo da oferta e da demanda. 
Um produto típico das sociedades urbanas e industrializadas, reproduzindo 
em grande escala, fabricado para atingir a massa. Nesse sentido, a 
informação jornalística, como a informação publicitária, a informação 
editorial ou a informação em relações públicas é consequência natural de 
uma órbita que ultrapassa fronteiras nacionais como a própria 
industrialização (MEDINA, 1978, p.40). 
 

As notícias são uma forma de divulgar o que interessa na dinâmica da 

sociedade, especialmente a urbana e industrializada, sendo um veículo importante 

para disseminar as ideias que forem mais adequadas para os fatos que interferem 

na dinâmica da sociedade.  

Ao analisar a transferência da Feira Livre para o Centro de Abastecimento, 

identificamos que este fato foi noticiado, revelando aspectos interessantes sobre o 

processo que movimentou a população da cidade de Feira de Santana e 

identificando como ocorreu a mudança, bem como sua repercussão.  

A construção do Centro de Abastecimento foi um projeto que atendia aos 

interesses do processo de modernização que estava em andamento no país naquele 

momento. Entretanto, a forma como essa mudança era apresentada no período 

vinculava-se, principalmente, à ideia de higiene, para garantir que a cidade tivesse 

um aspecto mais organizado e limpo. Durante o período que antecedeu a 

transferência da Feira Livre, o fato foi notificado. Enfatizava-se o processo de 

mudanças, os benefícios e dúvidas em relação ao deslocamento da mesma, uma 

vez que se tratava de uma atividade que historicamente fazia parte da dinâmica da 

cidade. 

Algumas notícias apresentavam aspectos considerados positivos sobre a 

retirada da Feira do local. No Jornal Feira Hoje de 22/12/1976, uma nota destaca a 

necessidade de garantir que a cidade permanecesse limpa (Figura 17). 
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FIGURA 17 – JORNAL FEIRA HOJE 22/12/1976 
Fonte: Biblioteca Setorial Monsenhor Renato Galvão, UEFS 

 

Na notícia acima apresentada, observa-se que a limpeza da cidade era uma 

meta que estava associada ao deslocamento da Feira Livre. E de acordo com o 

jornal, 

 
Espera-se, pois, que dentre as boas intenções da futura administração, 
esteja a limpeza pública, tarefa não muito difícil de ser realizada a partir da 
humanização da feira-livre e da transformação do atual mercado em centro 
artesanal ou coisa que o valha (JORNAL FEIRA HOJE, 22/12/1976). 
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A preocupação com a limpeza da cidade é apresentada como fato importante. 

Para tanto o deslocamento da feira-livre era essencial, pois possibilitaria a melhoria 

do aspecto físico do centro da cidade.  Isso fora marcado na notícia de forma 

veemente ao ser finalizada com o slogan “cidade limpa, povo civilizado”, o que 

demonstra também a ideia de moderno. A perspectiva de manter a cidade limpa é 

apontada também por frequentadores da Feira-Livre, como é possível observar na 

notícia divulgada no Jornal Feira Hoje de 09/01/1977, na qual algumas pessoas 

manifestam sua opinião sobre a mudança (Figura 18). 

 

 
FIGURA 18 – JORNAL FEIRA HOJE 09/01/1977 
Fonte: Biblioteca Setorial Monsenhor Renato Galvão, UEFS. 

 

A ideia de manter a cidade limpa estava presente nas diferentes falas, a 

exemplo de dona Clarice Oliveira que declarou ao jornal que “acho a mudança muito 

importante [...], pois a sujeira e a desorganização aqui é muito grande e a praça 

precisa ficar desocupada” (JORNAL FEIRA HOJE, 09/01/1977). Assim como em 

algumas notícias é possível observar a preocupação com a limpeza, em entrevista 

realizada durante a pesquisa de campo com feirantes que participaram da antiga 

feira, este é um aspecto que também aparece como motivo para a transferência da 
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feira. De acordo com Dona Sônia “a feira de hoje é melhor do que a que tinha no 

centro da cidade, é mais organizada, foi por isso que a feira saiu do centro da 

cidade, a bagunça era demais.”4  

Considerando o discurso da limpeza da cidade colocado nas notícias e nos 

depoimentos dos feirantes sobre esse período, é relevante refletir por que se 

enfatizou este aspecto. É preciso destacar que as notícias da época auxiliaram na 

disseminação de um discurso das benesses que a transferência da Feira Livre 

produziria no processo de modernização; tratam-se da construção de uma ideia 

favorável à mudança de uma atividade que até então era de extrema importância 

para o município e que representava uma parcela significativa de sua arrecadação.  

Os jornais da época auxiliaram, portanto, a divulgação de aspectos apontados como 

positivos da transferência. Neste sentido, é importante entender que  

 
[...]  o uso da linguagem como prática social implica compreendê-lo como 
um modo de ação historicamente situado, que tanto é constituído 
socialmente como também é constitutivo de identidades sociais, relações 
sociais e sistemas de conhecimento e crença (RESENDE; RAMALHO, 
2006, p. 26). 
 

As notícias são uma forma de uso da linguagem que é resultado da prática 

social e, consequentemente, demonstram o que interessa diante das relações 

sociais nas quais estão estruturadas, evidenciando aquilo que é relevante diante das 

necessidades dominantes frente a cada situação apresentada. 

A transferência da Feira Livre atendia aos interesses dominantes no período, 

que estavam assentados no projeto de modernização. E a cidade era sinônimo de 

prosperidade aliado ao processo de industrialização. A retirada da Feira Livre era 

analisada como algo importante diante das perspectivas de crescimento econômico 

que se almejavam para a cidade. 

Aspectos que poderiam ser considerados como problemas relacionados à 

mudança do local onde se realizava a Feira Livre eram apresentados como naturais, 

enfatizando, portanto, que a transferência traria à cidade um avanço. Ainda no 

Jornal Feira Hoje, do dia 05/01/1977, destaca-se que “não há problemas com a 

                                                           
4 Entrevista realizada com a feirante Dona Sônia, 12/11/2011. 
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mudança”. A notícia demonstra como estava ocorrendo o processo para os 

feirantes, além de explicar características do Centro de Abastecimento (Figura 19). 

 

 
FIGURA 19 – JORNAL FEIRA HOJE 05/01/1977 
Fonte: Biblioteca Setorial Monsenhor Renato Galvão, UEFS 
 

 
Na reportagem, o prefeito da época, José Falcão da Silva, demonstra a 

preocupação com a organização do centro da cidade, para a qual a retirada das 

barracas dos feirantes era determinante, o que se evidencia quando se observa sua 

declaração: 

 
Todos os barraqueiros estão cadastrados e terão espaços reservados no 
Centro de Abastecimento. Poderão sobrar algumas barracas “pingadas” 
pela cidade, mas isto será mais um problema de fiscalização que inclusive 
deverá estar atenta para o surgimento de novas barracas (JORNAL FEIRA 
HOJE, 05/01/1977). 
 

Apesar da mudança parecer inevitável diante da possibilidade do crescimento 

da cidade, a finalização de suas atividades no local de origem foi considerada 

também nos jornais do período. Na reportagem “Adeus à Feira”, do Jornal Feira 
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Hoje de 09/01/1977, é possível identificar o saudosismo que o final da Feira 

representava naquele momento (Figura 20). 

 

 
FIGURA 20 – JORNAL FEIRA HOJE 09/01/1977 
Fonte: Biblioteca Setorial Monsenhor Renato Galvão, UEFS 

 

Destacamos que a ideia de progresso era a base que justificava a mudança, e 

era apresentada também na reportagem. Entretanto, algumas indagações eram 

feitas e as respostas levavam à busca pelo progresso, para o qual a realização da 



136 

 

Feira naquele local representava um atraso. Por isso, justificava-se que, com a 

mudança, o 

 
[...] crescimento da cidade e a chegada do progresso só impuseram a 
construção de um moderno centro de comercialização para onde se 
deslocará a feira; os impulsos desenvolvimentistas têm destas coisas. Em 
nome deles tudo deve e tem que ser feito. E não se deve levantar uma só 
voz contrária à mudança, porque ela já se fazia necessária. A feira da Feira 
não será mais vista por ninguém, senão nos cartões postais que correm 
todo o Brasil, e até pelo mundo (JORNAL FEIRA HOJE, 09/01/1977). 
 

O escritor de literatura de cordel Franklin Machado escreveu para o Jornal 

Feira Hoje de 12/01/1977 um réquiem, no qual o escritor descreve o final da Feira 

Livre que marcou a história da cidade de Feira de Santana (Figura 21):  

 
Somente a natureza amanheceu chorando ontem. Na praça principal, a 
azáfama da feira-livre se repetia como em toda segunda-feira. Ninguém 
diria, se não soubesse, que aquela seria a última feira ali, depois de uns 
duzentos anos! (JORNAL FEIRA HOJE, 12/01/1977). 
 

O final da Feira Livre é descrito pelo escritor de modo a demonstrar que se 

trata de um processo que atende aos interesses da modernização:  

 
A hora não é para saudosismos nesta Feira que se industrializa, que se 
asfalta em ruas e estradas, que se alteia, arranhando o céu. Mas a feira ali 
lhe dava qualquer coisa de original e único. De coisa bem personalística 
como seu nome: Feira de Santana (JORNAL FEIRA HOJE, 12/01/1977). 
 

  A mudança vista como inevitável perante o processo de industrialização e a 

intensificação da urbanização não omite a importância da Feira Livre que, apesar do 

aspecto desorganizado, era uma atividade que fazia parte do cotidiano dos 

feirenses. E sua transferência repercutiu na vida da população da cidade. 
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FIGURA 21 – JORNAL FEIRA HOJE 12/01/1977 
Fonte: Biblioteca Setorial Monsenhor Renato Galvão, UEFS. 

 

O Jornal Folha do Norte, do dia 08/01/1977, apresentou em sua manchete 

principal a notícia da realização da última Feira Livre em seu local de origem. O 

prefeito do município na época, José Falcão da Silva, afirmou para o jornal Folha do 

Norte que  
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[...] será a quebra de um costume, alterando em muito o contexto da cidade, 
não apenas no ponto de vista urbanístico, desafogando os serviços de 
tráfego e limpeza pública, como também no aspecto econômico. (...) aquilo 
que era eventual – a comercialização livre – passará a permanente, como 
também colocará Feira em projeção na política de abastecimento do País 
(JORNAL FOLHA DO NORTE, 08/01/1977). 
 

O prefeito destaca que, entre outros aspectos, a construção do Centro de 

Abastecimento para o qual a tradicional Feira Livre da cidade foi deslocada se 

inseria em uma política de escala nacional: tratava-se de uma política do Estado 

para organizar a comercialização de produtos agrícolas, e atender aos interesses do 

processo de modernização vivenciado no país. 

Além das informações sobre o final da realização da Feira Livre, observamos 

também no Jornal Folha do Norte de 08/01/1977, outra notícia que destacava o 

processo de industrialização da cidade “Centro Industrial em grande 

movimentação”. Têm-se, portanto, o passado e o futuro sendo registrados nos 

jornais da época, uma vez que a industrialização representava a modernização que 

era almejada no período (Figura 22). 

Não é possível afirmar a intencionalidade de expor os dois fatos na primeira 

página do jornal; no entanto, é interessante notar que a ideia de progresso e 

desenvolvimento estava atrelada aos processos de urbanização e industrialização. 

Deste modo, a apresentação de notícias sobre o final da Feira Livre e a 

industrialização da cidade evidenciava que Feira de Santana estava inserida na 

lógica da modernização, e o espaço da cidade estava sendo produzido para atender 

aos interesses do capital. 
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FIGURA 22 – JORNAL FOLHA DO NORTE 08/01/1977 
Fonte: Biblioteca Setorial Monsenhor Renato Galvão, UEFS. 
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Em uma análise sobre o fim da Feira Livre no município de Feira de Santana, 

o jornalista Hélder Alencar escreveu um texto para o Jornal Feira Hoje, no qual fez 

críticas a este acontecimento. Abordando o aspecto do potencial turístico que a 

Feira Livre possuía, o jornalista considerou que sua retirada seria prejudicial para o 

crescimento do turismo, atividade vista pelo mesmo como uma possibilidade 

econômica interessante, que poderia ser vantajosa para a cidade, e que não seria 

mais possível com sua retirada do local de origem (Figura 23):  

 
Desapareceu efetivamente a única atração turística de Feira de Santana: a 
sua feira-livre. Não convence a ideia de que a feira será permanente, diária 
no Centro. Ora, enclausurar a feira-livre de Feira de Santana dentro de 
quatro paredes é a mesma coisa que tirar um peixe d’água, ele não 
sobrevive, não resiste (JORNAL FEIRA HOJE, 16/01/1977). 
 

Além de considerar a Feira Livre como a única atração turística da cidade, o 

que já lhe atribuiria um caráter peculiar, o jornalista enfatizava também a importância 

histórica da mesma para o surgimento da cidade. 

 
A feira-livre de Feira de Santana que provocou o nascimento da cidade, 
data de 1713, realizando-se assim há mais de 200 anos. Foi dela que veio o 
aglomerado humano que mais tarde constituiu o Arraial e foi dela também 
que veio o próprio nome da cidade: Feira de Santana (JORNAL FEIRA 
HOJE, 16/01/1977). 

 
Foram mais de 260 anos de realização da Feira Livre, período no qual a 

mesma passou por transformações, mas sem perder suas características de uma 

atividade onde os produtores do município e da região encontravam-se para 

comercializar seus produtos. E como destaca o advogado, folclorista e pesquisador 

Fernando Pinto de Queiroz, 

 
[...] se mudarmos a feira para o Centro de Abastecimento, o que sobrará 
para a cidade? Nada. A feira é o que a Feira de Santana tem de diferente e 
notável. Se perder isto, o que restará à cidade? Se a feira é a única coisa 
que a distingue das demais? (JORNAL FEIRA HOJE, 16/01/1977). 
 

A Feira Livre era uma atividade que, mesmo sendo comum a outras cidades, 

em Feira de Santana era considerada como peculiar, devido a sua inserção no 

processo de produção do espaço da cidade. Por isso, muitos questionavam o final 

de sua realização, como o poeta, arquiteto e pintor Juracy Dórea Falcão que “[...] 
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sentencia: ‘Vão acabar a beleza e a poesia da feira, sufocadas pela padronização’” 

(JORNAL FEIRA HOJE, 16/01/1977). 

 

 
FIGURA 23 – JORNAL FEIRA HOJE, A 16/01/1977 
Fonte: Biblioteca Setorial Monsenhor Renato Galvão, UEFS. 
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Algumas notícias demonstram a insatisfação de uma parte da população com 

a transferência da Feira Livre; outras apresentam a satisfação que alguns sentiram 

com esta alteração, como no Jornal Feira Hoje de 16/01/1977 (Figura 24). 

 

 
FIGURA 24 – JORNAL FEIRA HOJE, B 16/01/1977 
Fonte: Biblioteca Setorial Monsenhor Renato Galvão, UEFS. 

 

Os feirantes, de um modo geral, ficaram satisfeitos com a mudança, de 

acordo com a reportagem do Jornal Feira Hoje, adaptando-se às modificações e 

acreditando que os negócios não seriam prejudicados devido à transferência da 

Feira Livre, como verificamos na afirmação do senhor Jaime Luiz dos Santos: 

 
Eu não esperava que o povo nos desse a acolhida que nos ofereceu no 
primeiro dia oficial da feira-livre no Centro de Abastecimento. Espero que 
isso prossiga, pois todos ficarão satisfeitos com esta obra e a nova 
localização da feira [...]. Meus primeiros fregueses foram os tradicionais. 
Fizeram suas compras e garantiram que retornarão. Disseram que eu não 
me preocupe (JORNAL FEIRA HOJE, 16/01/1977). 
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Sobre a dinâmica da cidade sem a tradicional Feira Livre o Jornal Feira Hoje 

apresentou opiniões de empresários: uns colocando-se insatisfeitos com a retirada, 

pois houve diminuição das vendas; outros, no entanto, contentes e acreditando que 

os benefícios para o comércio em geral seriam satisfatórios (Figura 25). 

 

 
FIGURA 25 – JORNAL FEIRA HOJE 18/01/1977 
Fonte: Biblioteca Setorial Monsenhor Renato Galvão, UEFS. 
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A opinião dos feirantes para a transferência da Feira Livre é muito importante, 

e permite identificar aspectos relevantes para os sujeitos que estavam diretamente 

ligados à mesma. Neste sentido, destacamos a analise do senhor Hildebrando 

Correia, feirante há 60 anos em Feira de Santana, que trabalhou na antiga Feira 

Livre e atualmente ainda se encontra no Centro de Abastecimento. Para ele, a 

transferência foi vista da seguinte forma: 

 
A gente toma um choque, porque toda mudança traz problema. E no 
começo foi difícil, porque o povo não acostumou, não queria vim, descer pra 
aqui, tinham vagas aqui desocupadas, não tinha valor. Hoje tem valor! Aí o 
povo foi acostumando, e começou a ter divulgação, e o povo foi descendo 
devagarzinho.5 
 

Observamos, portanto, que houve diferentes pontos de vista sobre a mudança 

da Feira Livre: alguns feirantes colocam que não foi muito difícil; entretanto, como 

destaca o senhor Hildebrando, “toda mudança traz problemas”, e o processo de 

adaptação ao novo local de realização da Feira Livre foi lento, mas aos poucos foi se 

consolidando. 

A transferência da Feira Livre de Feira de Santana foi amplamente divulgada 

nos meios de comunicação da época, o que permitiu fazer a análise de algumas das 

notícias veiculadas nos jornais da cidade. Podemos observar que houve 

controvérsias sobre a mudança, algumas pessoas favoráveis, outras receosas sobre 

as consequências da modificação. Mas, de modo geral, a transferência foi 

considerada como bem sucedida. No entanto, aspectos referentes à tradição que 

envolvia a realização da Feira Livre no seu local originário também foram apontados 

em diferentes notícias, evidenciando a importância da mesma no processo histórico 

da produção do espaço da cidade. 

 

 

 

 

                                                           
5
 Entrevista realizada com o feirante Hildebrando Correia, 28/12/2011. 
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4.2 A DINÂMICA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO NOS DIAS ATUAIS 

 

 

Projetado para organizar a comercialização de hortigranjeiros o Centro de 

Abastecimento de Feira de Santana começou a funcionar em janeiro de 1977, sendo 

um local construído para atender aos interesses do capital. Na década de 1970, o 

município, seguindo a lógica adotada nacionalmente para promover a modernização, 

realiza investimento na atividade industrial, especialmente com a construção do 

Centro Industrial Subaé – CIS, o qual fez parte do projeto de desenvolvimento. 

Contudo, 

 
[...] impele para a necessidade de explicações mais aprofundadas, em 
decorrência da complexidade do espaço industrial baiano, especialmente 
porque a ampliação na divisão social e territorial do trabalho provoca 
significativas transformações, consolidando as desigualdades inerentes ao 
modo de produção capitalista. Torna-se imperativo entender que a 
modernização se consolida e se faz a partir da própria necessidade do 
capitalismo, isto é, do imperativo deste modo de produção sob o mito do 
progresso (FREITAS, 2010, p. 4). 
 

Visando garantir a almejada modernização, além do investimento na atividade 

industrial, tem-se a busca por organizar a cidade para favorecer o processo de 

urbanização. A Feira Livre que realizava de modo espontâneo nas principais 

avenidas e ruas do centro de Feira de Santana não se adequava mais aos 

interesses do capital diante da perspectiva de progresso. Assim,  

 
A construção do Centro de Abastecimento ocorreu a partir de setembro de 
1975, quando a Prefeitura Municipal de Feira de Santana publica no Diário 
Oficial do Estado e jornais da época os procedimentos de licitação, edital de 
concorrência a empresas interessadas na construção e desapropriação dos 
imóveis no local escolhido para a implantação do Centro de Abastecimento 
(ARAÚJO, 2006, p. 68-69). 
 

Com a construção do Centro de Abastecimento, os feirantes que realizavam 

sua atividade no centro da cidade foram remanejados para o novo local destinado à 

comercialização de produtos agropecuários, o qual entrou em funcionamento em 

janeiro de 1977.  
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[...] Os projetistas do Centro de Abastecimento atribuem a este mais do que 
uma área de relocação da feira livre, ou seja, é um local para novos tipos de 
comércio, apontado para justificar os benefícios socioeconômicos que 
ocorrerão com a implantação do Centro de Abastecimento (ARAÚJO, 2006, 
p. 67). 
 

A construção do Centro de Abastecimento foi, portanto, uma estratégia da 

política de governo em sintonia com a proposta de Estado de organizar a Feira Livre 

da cidade, além de possibilitar a realização de diferentes tipos de comércio em um 

local onde era possível concentrar a venda de diferentes produtos. 

 
A implantação do Centro de Abastecimento mediante incentivos financeiros 
dos governos municipais e federais vai contribuir para a tentativa de 
estruturar a feira nos moldes de um grande comércio atacadista-varejista. 
Desta forma, percebe-se a grande importância da construção do Centro de 
Abastecimento, não só no sentido de organizar o centro urbano, como para 
definir novos espaços no comércio, em substituição da feira livre que não 
cabia mais no Mercado Municipal e não devia continuar ocupando as 
principais vias urbanas da cidade (ARAÚJO, 2006, p. 69). 
 

Após 35 anos da inauguração do Centro de Abastecimento, as 

transformações na dinâmica do campo e na produção do espaço são materializadas 

neste local, que atendia, no início, aos feirantes, principalmente pequenos 

produtores que tinham nesse local uma área propícia para a comercialização de 

suas produções, predominando o comércio varejista. No entanto, no decorrer desse 

período, o Centro de Abastecimento se consolidou como um importante centro de 

comércio atacadista para produtos agrícolas. Deste modo, 

 
As atividades primárias, em que pese o estímulo que representava o 
crescimento dos negócios da feira semanal, perderam participação na 
estrutura produtiva do município, principalmente a partir dos anos 70 (que 
coincidia com o período de intensificação do processo industrializante 
comandado pela implantação do CIS). Os volumes negociados no comércio 
local cresceram muito, com as demandas aumentando mais rapidamente do 
que a capacidade de oferta dos estabelecimentos rurais. Aqueles mais 
capitalizados, promoviam ajustes organizacionais e produtivos periódicos, 
para permanecerem no mercado. Mas a grande maioria dos 
estabelecimentos, baseada em pequenas propriedades, baixa utilização de 
tecnologia e utilização de métodos inadequados de plantio, colheita e 
manejo, além de formas pré-capitalistas de relações de produção, 
sobrevivia à margem do crescimento comercial e industrial. No âmbito de 
sua microrregião, aumentava, ainda que em pequena escala, a importância 
relativa da produção rural, onde sobressaia a pecuária da bovinocultura 
que, historicamente, muito contribui para o crescimento inicial do comércio 
(CRUZ, 1999, p. 221-222). 
 



147 

 

Os pequenos produtores familiares do município de Feira de Santana não 

conseguiram acompanhar o ritmo imposto com o processo de modernização, 

dificultando sua capacidade de atender uma demanda cada vez mais crescente de 

produtos agrícolas. Neste sentido, Feira de Santana, município que cresceu com o 

avanço do comércio de produtos do campo, permanece realizando a distribuição 

destes. No entanto, adequando-se aos interesses que se evidenciam com a 

modernização, tornando-se um espaço para a comercialização de uma demanda 

cada vez maior dos produtos agrícolas provenientes não apenas do entorno e dos 

municípios vizinhos, mas se consolidando enquanto espaço de troca em uma escala 

cada vez maior, abrangendo a produção agrícola de diversos municípios baianos, 

bem como do país. 

 
Efetivamente, o crescimento da cidade e a complexidade que a Central de 
Abastecimento imprimia ao comércio de produtos agropecuários exigiam um 
padrão de produtividade que não era verificado na zona rural do município. 
Aqui, comercializavam-se produtos, não só para o varejo da cidade, mas 
também para o varejo e o atacado de outras praças. O abastecimento 
passou a ganhar características mais complexas, com o ingresso cada vez 
maior de vários produtos agrícolas, chegados de outras áreas do estado. A 
agricultura municipal tornara-se incapaz de atender a demanda urbana, que 
passou a adquirir verduras, grãos, cereais e frutas de outros municípios e 
até de outros estados da federação (CRUZ, 1999, p. 227-228). 
 

O Centro de Abastecimento, após 35 anos de sua construção, permanece 

enquanto importante local para a comercialização dos produtos do campo; 

entretanto, tem-se a predominância de feirantes que são revendedores dos produtos 

agrícolas, em sua maioria. Não se trata de um local onde predomine o pequeno 

produtor, mas sim revendedores da produção agrícola tanto da Bahia, como de 

outros estados do país.   
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4.2.1 O Centro de Abastecimento de Feira de Santana: um olhar a partir dos 
feirantes  

 

 

O Centro de Abastecimento é um local aonde se concentram diversos 

feirantes de produtos agropecuários, e também de outros tipos, como utensílios e 

artesanato. De acordo com Cláudio Santos 

 
O espaço físico do CAF, enquanto fixo, apresenta uma lógica interna na sua 
divisão espacial. Essa lógica obedece a critérios estabelecidos pelo Projeto 
Cabana (1974), segundo o qual a área foi zoneada com base nos produtos 
comercializados e no tipo de comércio realizado: comércio de alimentos – 
atacado e varejo; comércio de não alimentos; serviços complementares; e 
serviços administrativos. (SANTOS, 2009, p. 70) 
 

A organização do local foi definida já em seu projeto inicial, e estabelecia a 

área destinada a cada tipo de produto que seria comercializado no Centro de 

Abastecimento. Na Figura 26 tem-se a planta do Centro de Abastecimento, na qual é 

possível observar como o local foi organizado de modo a manter uma ordem para a 

realização da comercialização dos produtos agropecuários. À leste, têm-se as áreas 

para a venda de carnes e cereais; na área central, realiza-se a Feira Livre, bem 

como o comércio de hortifrutigranjeiros, mandioca e carnes secas; a oeste, tem-se a 

área de venda de bananas e outras frutas; e a nordeste, o setor destinado ao 

comércio em atacado. 
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Figura 26: Planta do Centro de Abastecimento 
Fonte: SANTOS, 2009. 
 
 

Na Figura 27, abaixo, é possível observar a área destinada ao comércio de 

bananas, situada a oeste, no Centro de Abastecimento. 

 
Figura 27: Área do comércio de bananas no Centro de Abastecimento   
Foto: LIMA, Eliany D., 2011  
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A realidade do Centro de Abastecimento pode ser melhor analisada quando 

consideramos aspectos sobre os sujeitos que nele desenvolvem sua atividade, a 

partir dos quais é possível identificar como o entreposto se estrutura para possibilitar 

o comércio entre campo e cidade servindo de elo entre eles, e transformando-se 

diante das mudanças que ocorrem com a diversificação da divisão social e territorial 

do trabalho, a qual impõe um ritmo diferente à produção do campo e repercute na 

forma de comercialização dos produtos agropecuários na cidade. 

O comércio em atacado apresenta destaque no Centro de Abastecimento, e é 

possível encontrar produtos agrícolas diversificados que atendem principalmente à 

demanda dos supermercados, restaurantes e mercearias de Feira de Santana e de 

município vizinhos. Na Figura 28 é possível observar um Box destinado ao comércio 

de frutas em atacado.   

 

 
Figura 28: Box de venda de frutas no Centro de Abastecimento   
Foto: LIMA, Eliany D., 2011  

  

 



 

Nesta pesquisa, f

trabalham no Centro de Abastecimento. No que se refere à escolaridade, foi possível 

identificar, com relação ao estudo regular, que 4% dos entrevistados não são 

alfabetizados, 38% possuem ensino fun

ensino fundamental, 22% se encontram com o ensino médio incompleto, 14% têm o 

ensino médio completo, e 2% estão cursando o ensino superior (Gráfico 16).

 

Gráfico 16: Escolaridade dos feirantes
Fonte: Pesquisa de campo, 2010/2011

 

A escolaridade regular dos feirantes que trabalham no Centro de 

Abastecimento é variada, mas ainda há o predomínio da pouca escolaridade, pois 

mais de 42% dos entrevistados estão entre os que 

escolaridade. 

No que se refere ao tempo em que estão no Centro de Abastecimento, 

observamos que 16% dos entrevistados estão no local há, no máximo, cinco anos; 

8% tem entre seis e dez anos; 10% entre onze e quinze anos; 20% entre d

e vinte anos; e 46% há mais de vinte anos (Gráfico 17).
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Nesta pesquisa, foram aplicados questionários com alguns dos feirantes que 

trabalham no Centro de Abastecimento. No que se refere à escolaridade, foi possível 

identificar, com relação ao estudo regular, que 4% dos entrevistados não são 

alfabetizados, 38% possuem ensino fundamental incompleto, 20% completaram o 

ensino fundamental, 22% se encontram com o ensino médio incompleto, 14% têm o 

ensino médio completo, e 2% estão cursando o ensino superior (Gráfico 16).

: Escolaridade dos feirantes entrevistados no Centro de Abastecimento
Fonte: Pesquisa de campo, 2010/2011. 
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oram aplicados questionários com alguns dos feirantes que 

trabalham no Centro de Abastecimento. No que se refere à escolaridade, foi possível 

identificar, com relação ao estudo regular, que 4% dos entrevistados não são 

damental incompleto, 20% completaram o 

ensino fundamental, 22% se encontram com o ensino médio incompleto, 14% têm o 

ensino médio completo, e 2% estão cursando o ensino superior (Gráfico 16). 
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Gráfico 17: Tempo de
Fonte: Pesquisa de campo, 2010/2011.

 

Existe em relação ao tempo de trabalho no Centro de Abastecimento uma 

diversificação, com predomínio dos feirantes que trabalham há mais de vinte anos. 

Deste modo, verificamos que no Centro de Abastecimento é possível manter uma 

estabilidade no que se refere à permanência na realização da atividade econômica, 

o que é satisfatório para os feirante

Quanto ao local de residência dos feirantes, verificamos que 2% residem na 

área rural do município, 8% moram em cidades vizinhas a Feira de Santana, e 90% 

dos entrevistados residem na área urbana do município (Gráfico

 

Gráfico 18: Local de residência dos feirantes do Centro de Abastecimento 
Fonte: Pesquisa de campo, 2010/2011.
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: Tempo de trabalho no Centro de Abastecimento 
Fonte: Pesquisa de campo, 2010/2011. 
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área rural do município, 8% moram em cidades vizinhas a Feira de Santana, e 90% 
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Existe em relação ao tempo de trabalho no Centro de Abastecimento uma 

edomínio dos feirantes que trabalham há mais de vinte anos. 

Deste modo, verificamos que no Centro de Abastecimento é possível manter uma 

estabilidade no que se refere à permanência na realização da atividade econômica, 

s enquanto possibilidade de trabalho.  

Quanto ao local de residência dos feirantes, verificamos que 2% residem na 

área rural do município, 8% moram em cidades vizinhas a Feira de Santana, e 90% 

 18). 
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A residência das pessoas que trabalham no Centro de Abastecimento indica 

que há o predomínio de revendedores, uma vez que a maioria dos entrevistados 

mora na área urbana de Feira de Santana, e os pequenos produtores têm pequena 

participação. Isto evidencia uma mudança que acontece também no campo, devido 

à diversificação da divisão social e territorial do trabalho, que promove um aumento 

na capacidade produtiva, mediante à utilização de tecnologias e insumos, o que 

ocorre prioritariamente para os latifundiários. E o Centro de Abastecimento se 

consolida como local onde se estabelece a troca dos produtos do campo na cidade.  

O elo entre campo e cidade existe, mas se transforma para atender às 

demandas do capital. Enquanto no início da década de 1970 ainda havia o 

predomínio do pequeno produtor comercializando seus produtos na Feira Livre da 

cidade, no início da década de 2010 se evidencia a ascendência do comércio em 

grande escala dos produtos agrícolas, demonstrando que a construção do Centro de 

Abastecimento se inseriu na lógica do capital e hoje é um local de escoamento, 

prioritariamente da produção dos latifúndios.  

Essa mudança na dinâmica da distribuição e circulação da produção agrícola 

na cidade de Feira de Santana pode ser compreendida como parte do processo de 

modernização realizado no país, que abrangeu tanto o campo quanto a cidade, os 

quais mudaram as formas de produção se inserindo na lógica do “progresso”. E em 

Feira de Santana, 

 
O processo de industrialização recente, promovido com a implantação do 
CIS e a política de incentivos fiscais e creditícios, provocou transformações 
importantes nas atividades agropecuárias e terciárias. O tamanho da 
economia feirense ultrapassava ainda mais os limites municipais e ganhava 
contornos para além, da sua microrregião, atraindo fluxos de mercadorias e 
pessoas não só de Salvador e cidades vizinhas, mas também de outras 
regiões do estado e mesmo de outros estados da União (CRUZ, 1999, p. 
211,).   
 

 O processo de modernização influenciou as atividades econômicas do 

município, a indústria se destacou, a urbanização se intensificou e a participação 

das atividades do campo diminuiu. No entanto, Feira de Santana permanece como 

um importante centro de distribuição e circulação da produção agrícola, mantendo a 

mediação na relação campo-cidade, porém em uma escala diferenciada em 

referência ao que predominava na década de 1970. 



 

Com relação ao tipo de comércio realizado entre os feirantes entrevistados, 

44% vende seus produtos no atacado, 36% comercializam a varejo e 20% ven

tanto no atacado como no varejo (Gráfico 19).

 

Gráfico 19: Formas de comercialização no Centro de Abastecimento
Fonte: Pesquisa de campo, 2010/2011.
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Com relação ao tipo de comércio realizado entre os feirantes entrevistados, 

44% vende seus produtos no atacado, 36% comercializam a varejo e 20% vendem 
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legumes, 9% para hortaliças e 7% para cereais dentre os entrevistados para a 

realização da pesquisa (Gráfico 20).

Gráfico 20: Produtos do campo comercializados no Centro de Abasteci
Fonte: Pesquisa de campo, 2010/2011

 
 

No que se refere à origem dos produtos comercializados no Centro de 

Abastecimento, observamos que, de acordo com os entrevistados, 8% dos produtos 

são provenientes do município de Feira de Santana, 15% vêm de 

70% são produzidos em outros municípios da Bahia (Gráfico 21).

 

Gráfico 21: Origem dos produtos comercializados no Centro de Abastecimento
Fonte: Pesquisa de campo, 2010/2011
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legumes, 9% para hortaliças e 7% para cereais dentre os entrevistados para a 

 
: Produtos do campo comercializados no Centro de Abastecimento 
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O Centro de Abastecimento é um local onde é possível comercializar os 

produtos agrícolas de forma a atender a demanda do capital, o que o coloca como 

opção para produtores e revendedores de diferentes municípios baianos e também 

de outros estados:  

 
Este estabelecimento é importante por ser o elo entre a produção da 
microrregião de Feira de Santana, de microrregiões dentro do estado da 
Bahia e de outros Estados, e os consumidores de diversos segmentos, 
residentes no município, na microrregião ou em municípios das 
microrregiões próximas que têm o Centro de Abastecimento de Feira de 
Santana como referência de entreposto comercial e distribuidor 
microrregional. (ARAÚJO, 2009, p. 22) 
 
 

Neste sentido, podemos observar com os dados obtidos com a pesquisa de 

campo, que são trazidos produtos de diferentes municípios baianos para serem 

comercializados em Feira de Santana. Destacamos o município de Juazeiro/BA, que 

é importante fornecedor de frutas. No entanto, interessa-nos aqui demonstrar que há 

uma significativa participação de diferentes municípios baianos no fornecimento de 

produtos comercializados no Centro de Abastecimento. Entre estes, temos: 

Acajutiba, Berimbau, Bom Jesus da Lapa, Brejões, Cidade do Conde, Cruz das 

Almas, Esplanada, Eunapólis, Gandu, Ilhéus, Irecê, Itaberaba, Jaguaquara, 

Maragojipe, Mucugê, Santo Antônio de Jesus, Santo Estêvão, São Gonçalo e 

Valença (Mapa 07). 

De acordo com as informações obtidas na pesquisa de campo, verificamos 

que as frutas são adquiridas, entre outros municípios, em: Acajutiba, Bom Jesus da 

Lapa, Cidade do Conde, Cruz das Almas, Esplanada, Eunapólis, Gandu, Ilhéus, 

Itaberaba, Jaguaquara, Valença, com destaque para os municípios de Santo Antônio 

de Jesus e Juazeiro, indicados como local de origem das frutas, respectivamente, 

por 6 e 15 dos feirantes entrevistados.    

Os municípios baianos indicados pelos feirantes como locais para a compra 

de hortaliças, verduras e legumes, foram: Berimbau, Brejões, Irecê, Jaguaquara, 

Maragojipe, Mucugê, Santo Antônio de Jesus, Santo Estêvão, São Gonçalo e 

Juazeiro.  



157 

 

 
Mapa 07: Origem dos produtos comercializados no Centro de Abastecimento, provenientes 
de outros municípios baianos 
Fonte: Pesquisa de campo, 2010/2011. 

 

 

Observamos que há uma grande abrangência quanto à utilização do Centro 

de Abastecimento para a circulação da produção agrícola, sendo também um eixo 

de atração para a comercialização de produtos de outros estados. De acordo com os 

dados da pesquisa de campo, identificamos onze estados que mandam seus 

produtos para comercializar no Centro de Abastecimento de Feira de Santana, são 

eles: Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins (Mapa 08). No que 
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se refere aos produtos, têm-se frutas oriundas do Espírito Santo, Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina e São Paulo; cereais de Goiás, Mato grosso, Minas Gerais e São 

Paulo; e legumes e verduras do Maranhão, Minas Gerais, Pará, Sergipe e Tocantins, 

de acordo com os dados coletados.    

 

 
 

Mapa 08 – Origem dos produtos comercializados no Centro de Abastecimento, provenientes 
de outros estados 
Fonte: Pesquisa de campo, 2010/2011. 
 
 

 
A identificação das diferentes origens dos produtos comercializados no Centro 

de Abastecimento permite fazer uma análise sobre a relação campo-cidade que 

evidencia o processo de mudança pelo qual a mesma passa no decorrer do 
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processo histórico. A necessidade de construção de um local para a realização 

deste comércio, não se justifica simplesmente para manter o centro da cidade limpo 

e organizado, mas sim atender às demandas crescentes que começaram a ocorrer 

com o processo de modernização da agricultura na década de 1970. Assim, a 

construção do Centro de Abastecimento atendeu à lógica do capital diante da 

mudança na relação campo-cidade, visto que 

 
[...] essa relação entre campo e cidade se intensifica, porque a divisão 
territorial do trabalho, estabelecida pelo desenvolvimento do modo de 
produção, coloca funções especiais para cada espaço, de modo que eles se 
interrelacionem e se complementem. Ambos se transformam, se adequando 
às mudanças ou a elas resistindo (BAGLI, 2006, p. 96). 
   

As transformações que ocorreram tanto na cidade como no campo do 

município de Feira de Santana são decorrentes do processo no qual o mesmo está 

inserido. Logo, tanto a urbanização e o crescimento do Centro de Abastecimento 

como a redução na participação da produção do campo do município fazem parte da 

mesma lógica, na qual o desenvolvimento do modo de produção gera as mudanças 

observadas. 

Se a questão que envolve a construção do Centro de Abastecimento fosse 

restrita à organização do centro da cidade, não existiria atualmente um retorno de 

feirantes para as áreas centrais da cidade, como acontece nas proximidades da 

Praça Bernardinho Bahia, que se situa próximo à Avenida Senhor dos Passos 

(Figura 29). 

 



160 

 

 
Figura 29: Feirantes trabalhando nas imediações da Praça Bernardino Bahia 
Foto: LIMA, Eliany D., 2011  

 

Existem ainda outros locais no centro da cidade onde também é possível 

encontrar feirantes, o que foi informado pelo senhor Hildebrando Correia, quando 

afirma que  

[...] Mesmo assim, uns [feirantes] ainda estão na Marechal. Não era pra ter 
aquela feira, porque o sentido dessa feira [a do Centro de Abastecimento] 
foi pra desafogar o centro da cidade e o povo ta voltando. Tem ali na Praça 
Bernardino Bahia, é ali no centro da cidade: é muito cheio aquilo ali. Na 
Marechal não pode passar, cheio de barraca, e isso aqui foi criado pras 
frutas, verduras. Se tivesse artesanato, sapatos, roupas; mas frutas e 
verduras era pra ser tudo aqui.6 

 
Deste modo, observamos que se o objetivo da construção do Centro de 

Abastecimento fosse apenas resolver a questão da limpeza no centro da cidade, 

este não estaria atendendo as suas metas. No entanto, considerando o processo 

histórico, pode-se afirmar que tal construção foi realizada para atender aos 

interesses do capital, estabelecendo um local para a comercialização de produtos 

agrícolas em uma demanda crescente. 

                                                           
6
 Entrevista realizada com o feirante Hildebrando Correia, 28/12/2011. 
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A observação dos dados sobre a ocupação no mercado formal de trabalho em 

Feira de Santana permite verificar como a participação da agricultura no município é 

pequena, e encontra-se em redução. Isso evidencia outro aspecto que revela a 

mudança na divisão social e territorial do trabalho, o que interferiu na produção do 

campo. Em 2005, era 1.529 o número do pessoal ocupado no mercado formal com a 

atividade da agropecuária, extrativismo vegetal, caça e pesca, com redução evidente 

no decorrer dos anos chegando, em 2008, ao número de 1.128 (Figura 30). 

 

Figura 30: Pessoal ocupado no mercado formal de trabalho por setor de atividade econômica, 
no município de Feira de Santana, BA – 2005-2008 
Fonte: Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. Estatística dos municípios 
baianos. Salvador: SEI, 2010. 

 

Com relação ao rendimento dos feirantes que trabalham no Centro de 

Abastecimento, verificamos que há uma diversificação: os comerciantes varejistas 

possuem a renda mais baixa tendo entre um e dois salários mínimos, cerca de 45%; 

enquanto que os comerciantes que atuam no atacado conseguem retirar valores 

mais elevados, que vão de dois a mais de quatro salários mínimos, sendo estes 

aproximadamente 50% dos entrevistados. É importante destacar que valores exatos 

não foram informados por uma parte dos entrevistados, pois 4% informaram não 

saber o valor que arrecadam (Gráfico 22). 

  



 

Gráfico 22: Renda dos feira
Fonte: Pesquisa de campo, 2010/2011

 

 

No que se refere à comercialização no Centro de Abastecimento, observamos 

que há uma regularidade. Pois, de acordo com 54% dos entrevistados, este vem se 

mantendo do mesmo jeito, 32% acreditam que o consumo está diminuindo e 14% 

tem notado um crescimento nas vendas (Gráfico 23).

 

Gráfico 23: Condição das vendas no Centro de Abasteciment
Fonte: Pesquisa de campo, 2010/2011
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O Centro de Abastecimento de Feira de Santana é, portanto, o resultado da 

política do Estado que atendeu aos interesses do capital em um período de 

modernização da agricultura para garantir a distribuição e a circulação da produção 

agrícola.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  

Vivemos sob a égide de um modo de produção que se mantém com base na 

exploração do trabalho; e neste processo são materializadas as desigualdades 

espaciais, as quais podem ser evidenciadas tanto nas formas – a exemplo de 

moradia, transporte, entre outros –, como nas condições de vida – a exemplo do 

acesso à educação formal e saúde – e indicam as contradições que ocorrem 

mediante a divisão social e territorial do trabalho, que define e redefine a produção 

do espaço.  

O trabalho é a forma como o homem cria as condições de vida, e a forma 

como este se estabelece está relacionada ao modo de produção. No capitalismo, a 

separação tanto do sujeito dos meios de produção, como da forma como o trabalho 

é distribuído expressam como ocorrem as relações. 

  

Não há diferenciação social sem divisão social e territorial do trabalho e a 
divisão territorial do trabalho mais elementar é a que se estabelece entre a 
cidade e o campo. Na divisão do trabalho há divisão, separação, mas há 
também complementaridade. (SPOSITO, 2006, p. 116) 

 

A partir da análise da divisão do trabalho foi possível compreender que a 

relação campo-cidade atende aos interesses do modo de produção capitalista, para 

o qual a divisão é necessária, mas a complementariedade entre o campo e a cidade 

é indispensável para a realização do ciclo do capital.  

A relação campo-cidade não pode ser compreendida apenas pela descrição 

dos seus atributos, estes são aspectos que podem ser observados mais facilmente 

na paisagem. Nosso objetivo foi explicar como estes atributos foram e são 

produzidos para garantir a efetivação do modo de produção dominante. No modo de 

produção capitalista, campo e cidade se encontram em continuo processo de 

produção, e são transformados no movimento cíclico da acumulação do capital. 
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[...] A noção de produção aponta a análise de um conteúdo que transcende 
as formas morfológicas ou a paisagem para enfocar o processo constitutivo 
dessa produção bem como os sujeitos dela, as mediações que tornam o 
processo real, tanto quanto a distribuição dos produtos desse processo 
(CARLOS, 2011, p. 20). 

 

 Para promover a evolução social, são construídas as condições materiais e 

sociais que servem de base para a sociedade, através das quais são definidas como 

ocorre a relação homem-natureza e dos homens entre si, e o processo de produção 

determina como, por que e para que o espaço é apropriado:  

 

[...] o processo da produção é, em todos os graus da evolução social, uma 
unidade formada por dois elementos distintos, embora intimamente 
relacionados: as condições técnicas e as sociais, isto é, da relação dos 
homens com a natureza e das relações dos homens entre si 
(LUXEMBURGO, 1983, p. 12). 

 

 Isto permitiu concluir que, desde o século XVIII, ao longo do processo de 

ocupação territorial no município de Feira de Santana, a Feira Livre se constituiu 

uma mediação das relações sociais de trabalho e produção, e possibilitou o 

comércio de produtos do campo para a cidade e da cidade para o campo. 

A mediação estabelecida com a Feira Livre possibilitou a efetivação do ciclo 

do capital, no processo de circulação e consumo dos produtos agropecuários, bem 

como de produtos produzidos na cidade. Assim, as transformações na dinâmica da 

Feira Livre no decorrer do tempo histórico foram produzidas para atender às 

mudanças na estrutura produtiva que se estabelece no campo e na cidade. 

Até a metade do século XX, a realização da Feira Livre ainda se configurava 

como um importante polo de distribuição de mercadorias, tornando a cidade de Feira 

de Santana/BA ponto de atração de diferentes sujeitos e lugares. A concentração de 

grande parte do comércio permitiu uma intensa mobilidade espacial, aumento 

gradativo da população, concentração de renda, e possibilitou sua passagem de 

localidade denominada de imatura, para atingir o nível hierárquico de cidade primaz7 

                                                           
7
 Utilizo as definições de rede das localidades centrais de Roberto Lobato (1997) 
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na região do sertão baiano. Essa drenagem privilegiava o Município de Feira de 

Santana, que passou a ser denominado de A Princesa do Sertão.  

A partir da década de 1970, com a reestruturação produtiva via modelo da 

modernização do campo, a Feira Livre passou por significativas configurações 

alterando a sua função no processo da diferenciação espacial geográfica, fato que 

foi favorecido principalmente com a construção do Centro de Abastecimento de 

Feira de Santana. Uma nova configuração espacial foi imposta, e a Feira Livre 

deixou de ser o eixo de atração que há mais de um século conservava no seu lugar 

de primazia regional com a perda da sua centralidade local, e a consequente 

segmentação em diferenciadas feiras de bairros. 

As mudanças no município de Feira de Santana, produzidas na década de 

1970 e implantadas pelo Estado com a construção do Centro de Abastecimento, 

significaram a alteração do local de troca/circulação e consumo. É importante 

evidenciar que as mudanças, como afirmam os discursos da imprensa e dos órgãos 

governamentais, não foram realizadas para organizar o centro da cidade; mas sim, e 

principalmente para atender à demanda do capital no processo de reestruturação 

produtiva, no qual a dinâmica da unidade dialética campo e cidade foi inscrita no 

modelo de descentralização de distribuição de mercadorias. A Feira Livre foi 

transferida para garantir a efetiva expansão do capital no campo e paralelamente ao 

processo de urbanização.  

É preciso considerar que a crise de 1970 ocorre com o esgotamento do boom 

do Pós-Guerra, explicado por François Chesnais (1996) no seu livro “A 

Mundialização do Capital”, como resultado das intensas dificuldades da valorização 

do capital no investimento da produção, e da transferência crescente para 

investimentos de fluxos financeiros com o incentivo ao sistema de crédito. Seguindo 

esta análise, entende-se que a livre circulação do capital financeiro e das 

mercadorias é um caminho que pode explicar a substituição do sistema de produção 

voltado para o mercado interno e a abertura para o fluxo financeiro de escalas mais 

amplas. O que pode explicar a perda da Feira Livre como condição hegemônica na 

mediação campo e cidade e a garantia da circulação interna/externa da produção, 

distribuição, circulação e consumo. 
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Essas distinções podem ser observadas no espaço, que é transformado para 

atender à demanda da lógica do capital, e que pode ser identificado na cidade e no 

campo, no urbano e no rural onde há uma separação marcada pelo aparente 

domínio da cidade sobre o campo. No entanto, não se trata de um domínio de um 

espaço sobre o outro, mas sim de um modo de produção que prevalece e se 

fortalece com a divisão espacial e com a desigualdade social. Em cada 

especificidade de uma formação histórica e social, a divisão campo e cidade se 

materializa de forma distinta, em escalas mais amplas da mundialização do capital.  

O espaço foi alterado para a viabilização do novo ciclo de produção, 

distribuição, circulação e consumo, e a mediação campo e cidade passa a fazer 

parte do conjunto das representações que se configuram no projeto da ideologia do 

mito do urbano como desenvolvimento a partir da década de 1970, tendo o Estado 

como principal agente mediador. Assim, a 

[...] ideologia urbano-industrial, reflexo da política mundial, teve no Estado 
brasileiro o principal agente das mudanças para atender as exigências do 
novo modelo de desenvolvimento. O discurso da modernização sempre 
esteve associado ao sinônimo de civilidade (CONCEIÇÃO, 2007, p. 79). 

 
Especificamente, no município de Feira de Santana/BA foi possível observar 

que o processo de urbanização, com o fortalecimento do consumo e o incentivo ao 

sistema de crédito, intensifica um modo de vida urbano com conteúdos 

diferenciados. No entanto, a relação campo-cidade se manteve como unidade 

essencial para a concretização do modo de produção capitalista.  

Os diferentes níveis e condições de desenvolvimento que se diferenciam na 

divisão social e territorial do trabalho nos distintos tempos históricos indicam que  

 

O desenvolvimento desigual é, no mínimo, a expressão geográfica das 
contradições do capital. A fixação geográfica do valor de uso e a fluidez do 
valor de troca traduzem-se na tendência para a diferenciação e para a 
igualização [...] A missão histórica do capital traduzem-se em muitas fontes 
de diferenciação geográfica dentro da tendência universalizante do capital 
(SMITH, 1988, p. 217). 
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Adentrar por esta lógica dialética permitiu entender que a produção do 

espaço do município de Feira de Santana/BA teve seu crescimento marcado no 

espaço da troca e consumo de mercadorias de subsistência. E, na medida em que 

se estabeleceram novas reestruturações nas formas de acumulação do capital, a 

unidade dialética contraditória do campo e cidade foi sendo inscrita na nova lógica 

de reprodução ampliada. As transformações observadas evidenciam que os espaços 

são produzidos para garantir a efetivação do ciclo do capital, e a forma como se 

estabelece a divisão social e territorial do trabalho é o determinante para sua 

produção. 
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APÊNDICE A: ROTEIRO DE ENTREVISTA – PARA FEIRANTES 
 
 

Identificação 
 

Nome 
Idade 
Escolaridade 
Naturalidade 
Residência  

 
Questões  
 

1. O(a) senhor(a) trabalhou na antiga Feira Livre, antes de 1977? 

2. O que comercializava? 

3. Era produtor ou revendedor? 

4. Se produtor, onde produzia? A família participava da produção? 

5. O(a) senhor(a) pode descrever como era a antiga Feira Livre? O que ela 

significava para o(a) senhor(a)? 

6. Como o(a) senhor(a) recebeu a notícia da transferência da Feira Livre para o 

Centro de Abastecimento? 

7. O(a) senhor(a) foi trabalhar no Centro de Abastecimento? 

7.1 Se sim, como estava organizado o Centro de Abastecimento? 

8. Atualmente, o(a) senhor(a) trabalha no Centro de Abastecimento como 

produtor ou revendedor? 

8.1 Se produtor, onde produz? 

8.2 Se revendedor, sabe a origem dos produtos? 

9. Para quem comercializa os produtos (atacado, varejo)? 

10. Atualmente, como está organizado o Centro de Abastecimento? 

11. Poderia descrever as mudanças que ocorreram no comércio de produtos 

agropecuários desde o período da antiga Feira Livre até os dias de hoje com 

o Centro de Abastecimento? 
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APÊNDICE B: QUESTIONÁRIO – FEIRANTES  
 
 

Data do preenchimento do questionário: ___/___/___ Nº do questionário: _______ 
Identificação 

Nome: 
____________________________________________________________(opcional) 
Idade:___________________________                         Sexo: Masc. (  ) Fem. (  )  
Feira(s) que trabalha atualmente:_________________________________________ 
Escolaridade: 
Não Alfabetizado (   ) 
Alfabetizado         (   ) 
Fundamental        (   ) completo (  ) incompleto (  ) 
Médio                  (   ) completo (  ) incompleto (  ) 
Universitário       (   ) completo (  ) incompleto (  ) 
 
 
1. Há quanto tempo trabalha nesta feira? 

(   ) Menos de 1 ano 
(   ) De 1 a 5 anos 

(   ) De  6 a 10 anos 
(   ) Acima de 10 anos 

 
2. Quais os produtos que comercializa? 

(   ) Frutas 
(   ) Verduras 

(   ) Legumes 
(   ) Hortaliças 

(   ) Outros. Quais? ______________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
2.1. Porque comercializa este(s) produto(s)? 

___________________________________________________________ 
 

2.2.  Os produtos são orgânicos? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 

3. Atualmente produtos comercializados são mais diversificados? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
Por quê? 
_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 

4. Qual a renda obtida com a comercialização dos produtos na feira durante o 
mês? 
(   ) Até 1 salário mínimo   
(   ) Entre 1 e 2 salários mínimos 
(   ) Entre 2 e 3 salários mínimos 

(   ) Entre 3 e 4 salários mínimos 
(   ) Acima de 4 salários mínimos
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5. Os produtos vendidos são produzidos pelo(a) senhor(a)? 

(   ) Sim 
(   ) Não 
5.1.  Se sim, em qual município produz?____________________________ 
5.2.  Se sim, a família participa na produção? ________________________ 
5.3.  Se não, de onde adquire os produtos? _________________________ 

 
6. Se for de outro município, por que veio vender nesta feira?  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

7. Se produtor, recebe benefício de algum programa de crédito do governo?  

(   ) Sim 
(   ) Não 
7.1.  Se sim, qual o tipo de credito?________________________________ 

8. Qual o tipo de transporte utilizado para vir até a feira? ___________________ 

9. O(a) senhor(a) tem outra atividade remunerada?  

(   ) Sim 
(   ) Não 
9.1.  Se sim, em qual atividade trabalha? 

___________________________________________________________  
 

9.2.  Possui carteira assinada?      (   ) Sim       (   ) Não? 
9.3. Por que realiza outra atividade?_______________________________ 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
  

9.4.  Sempre teve esta atividade? (    ) Sim    (   ) Não 

Por quê?____________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

9.5. Qual a renda que adquire com esta outra atividade? 

(   ) Até 1 salário mínimo   
(   ) Entre 1 e 2 salários mínimos 
(   ) Entre 2 e 3 salários mínimos 

(   ) Entre 3 e 4 salários mínimos 
(   ) Acima de 4 salários mínimos 

 

10. Trabalhou na antiga feira que acontecia no centro da cidade até a década de 

1970? 

(   ) Sim 
(   ) Não 
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10.1 Se sim, como o(a) senhor (a) descreveria a feira? __________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
10.2. Como você compara a feira atual com a velha feira?_______________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
10.3. Você sabe qual o principal motivo para a mudança do local da antiga 
feira?__________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 

11. O que é a feira para você?_________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 

12. Qual o nível socioeconômico dos compradores desta feira? 

(    ) Muito pobre 
(    ) Pobre 

(    ) Classe média baixa 
(    ) Classe média alta 

 
12.1.  Sempre foi assim? _________________________________________ 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 

13. O consumo está: 
(    ) diminuindo  (    ) aumentando (    ) o mesmo 

 
 

14. Os consumidores da feira são: 

(   ) da sede 
(   ) de distritos 
(   ) de outros municípios  
(   ) não sabe   
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14.1 Por que eles compram nesta feira? ______________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
 

15. Sua “barraca” é própria ou alugada? _________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

16. O(a) senhor(a) é ligado(a) a algum movimento social (do campo ou da 
cidade)? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 Se sim, qual? 
_________________________________________________________ 
 

17. Para você, o supermercado veio alterar as relações sociais e econômicas do 
lugar?_________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

18. O(a) senhor(a) recebe algum tipo de formação para atuar na feira? 

(    ) Sim 
(    ) Não  
18.1 Se sim, qual?_______________________________________________   
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APÊNDICE C: QUESTIONÁRIO – CENTRO DE ABASTECIMENTO  
 
 

Data do preenchimento do questionário: ___/___/___ Nº do questionário: ________ 
Identificação 

Nome: _____________________________________________________(opcional) 
Idade:___________________________                     Sexo: Masc. (  ) Fem. (  )  
Escolaridade: 
Não Alfabetizado (   ) 
Fundamental    completo (  ) incompleto (  ) 
Médio               completo (  ) incompleto (  ) 
Universitário    completo (  ) incompleto (  ) 
 

1. Há quanto tempo trabalha no CAF? 
(   ) Menos de 1 ano 
(   ) De 1 a 5 anos 
(   ) De  6 a 10 anos 

(   ) De 11 a 15 anos 
(   ) De 16 a 20 anos 
(   ) Acima de 20 anos 

 
2. Qual sua origem? 

(   ) Feira de Santana            (    ) Área urbana   (   ) Área rural 
(   ) Outro município baiano. Qual? __________________________________ 
(   ) Outro estado. Qual? __________________________________________ 
 

3. Qual a forma de comercialização? 
(    ) Atacado  (    ) Varejo (    ) Ambos 
 

4. Quais os produtos que comercializa? 
(   ) Frutas 
(   ) Verduras 
(   ) Legumes 
(   ) Hortaliças 
(   ) Outro.  
(   ) Cereais   
Qual?____________________________________________________ 
 

5. Qual a origem dos produtos comercializados pelo (a) senhor (a)? 
(   ) Feira de Santana 
(   ) Outro município baiano. Qual? _________________________________ 
(   ) Outro estado. Qual? __________________________________________ 
(   ) Não sabe 
 

6. O vendedor é: 
(    ) produtor 
(    ) revendedor 

(    ) produtor e revendedor 
(    ) outro. Qual?____________ 

 
 
6.1Se produtor, 

6.1.1 Em qual município produz?_________________________________ 
6.1.2 A família participa na produção? _____________________________ 
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6.1.3 Recebe beneficio de algum programa de crédito do governo? 
(   ) Sim (   ) Não 
Se sim, qual o tipo de crédito? ___________________________________ 
 

7. Sua “barraca” é própria ou alugada? _________________________________ 
 

8. Está satisfeito(a) com o comércio no Centro de Abastecimento? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
Por quê? _____________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

9. Emprega funcionários? 
(   ) Sim (   ) Não 
Se sim, é assalariado? ___________________________________________ 
Quantos? ______________________________________________________ 
 

10. Quais os dias que trabalha no CAF? _________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

11. Qual a renda obtida com a comercialização dos produtos durante o mês? 
(   ) Até 1 salário mínimo   
(   ) Entre 1 e 2 salários mínimos 
(   ) Entre 2 e 3 salários mínimos 

(   ) Entre 3 e 4 salários mínimos 
(   ) Acima de 4 salários mínimos

 
12. O senhor (a) tem outra atividade remunerada?  

(   ) Sim (   ) Não 
12.1.  Se sim, em qual atividade trabalha? ___________________________       
12.2.  Possui carteira assinada?      (   ) Sim       (   ) Não 
12.3. Qual a renda que adquire com esta outra atividade? 
(   ) Até 1 salário mínimo   
(   ) Entre 1 e 2 salários mínimos 
(   ) Entre 2 e 3 salários mínimos 

(   ) Entre 3 e 4 salários mínimos 
(   ) Acima de 4 salários mínimos
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13. Trabalhou na antiga feira que acontecia no centro da cidade até a década de 

1970? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
13.1 Se sim, como o(a)  senhor (a) descreveria a feira? _________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
13.2  A criação do CAF interferiu na realização da feira livre?  
(   ) Sim 
(   ) Não 

          Explique: _______________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________  

 
        14. O consumo está: 
 
         (    ) diminuindo 
         (    ) aumentando 
         (    ) o mesmo 
       
        15. Qual o predomínio da freguesia? 
        (   ) Homens  (    ) Adulto  (    ) Idoso 
        (   ) Mulheres   (    ) Adulta   (    ) Idosa 
        (    ) Diversificado(Homens e mulheres) (    ) Adulto(a) (   ) Idoso(a) 
 
        16. O(a) senhor(a) é ligado(a) a algum movimento social (do campo ou da 

cidade?  
(   ) Sim 
(   ) Não 

          Se sim, qual?___________________________________________________ 
 

 
 


