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As memórias de migrantes oriundos de áreas rurais do Recôncavo baiano recompõem conflitantes 
experiências urbanas, entre 1960 e 1980. Nelas, Salvador emerge como o lugar do trabalho, da 
escravidão, das luzes. A questão central apresentada nos depoimentos trata de estratégias para 
aprender a ganhar a vida, enquanto elaboravam alternativas de dominação da cidade. São 
empregados da construção civil, vendedores ambulantes, empregadas domésticas, marceneiros em 
busca da conquista de espaços nos mundos do trabalho. Em todo processo de vivências 
soteropolitanas, dimensões do campo passam por redefinições no sentido de contribuir na inserção 
desses trabalhadores na nova realidade enfrentada. A escolha seletiva de tradições das roças, de 
modo a facilitar a aprendizagem de uma nova atividade profissional, significava participar nas 
transformações da capital da Bahia, na criação/recriação de maneiras de viver por esses andarilhos 
urbanos que vivenciavam variadas compreensões do campo e da cidade.  
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Trabalhadores rurais do Recôncavo Baiano, migrantes em Salvador entre 1960 e 1980, 

compõem suas memórias insistindo em considerar dimensões do viver no campo como uma procura 

de referências para tentar dominar o urbano. A cor nostálgica das memórias não emerge gratuita; 

sugere um enfrentamento com uma realidade entendida como adversa, de algum modo 

desconhecida, com moradas apertadas no Calabar e na pensão na Baixa dos Sapateiros e velozes 

ônibus urbanos a arrastar lataria nas ruas da capital baiana. Temas que fazem sorrir e 

transformavam o clima das entrevistas, enquanto sublinham diferenciações entre os dois mundos, de 

modo a apontar as tradições rurais como mediadoras de suas relações com a cidade. 

Nas passagens em que os depoentes narram suas visitas a veredas do interior, o 

contentamento é contagiante. “No carnaval fugia muito daqui da cidade. Ia lá pra roça que lá 

ficava mais tranquilo, menos confusão. Nossa, era gostoso!”, exclamou Lídia Souza, empregada 

doméstica profissional, há 29 anos residente em Salvador. À confusão carnavalesca, opunha a 

tranquilidade da roça. Quando lá chegava, no Natal, no dia da festa de São João, os amigos 

assediavam-na, sedentos por informações: as dificuldades em adaptar-se, a praia, as vantagens em 

residir na capital. Vizinhos a convidavam para um cafezinho, o almoço, e rememoravam festas 

antigas, tomavam banho de rio e pescavam.   

                                                 
 Trata-se de um recorte de minha tese de doutorado defendida no Programa de Pós-Graduação em História da PUC-SP, 
em 2001.   
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Com adjetivos expressos na voz e em gestos, Lídia sugere um contraste radical. Estar na 

roça “nossa, era gostoso”, melhor do que se perder nas ruas de Salvador. Buscando conviver com a 

sensação de estranhamento, pois era “tudo muito estranho. Até olhava pras pessoas eu me 

assustava”, recorria a lembranças do tempo em que “ia pro rio, tomar banho. Nossa, era tão 

gostoso. Pescava. Muito bom!” Viver e rememorar os encontros com os amigos no interior, “um 

bate papo legal”, significava conseguir sobreviver com “o medo de tudo”, de “pessoas que me 

pediam um saquinho vazio”, na pipoqueira onde trabalhava, no bairro da Barra, uma vez aventada a 

possibilidade de usuários de maconha “até me pegar, no ponto de ônibus”, caso não cedesse o papel 

necessário para a confecção do cigarro. 

A palavra seguidamente utilizada, em diversas entrevistas, é “adaptação”: lembrar as 

maneiras de viver na roça com o objetivo de mais rapidamente adaptar-se em Salvador e tornar 

menos dolorosa a aproximação à cidade. Até porque “a gente foi conhecendo pessoas que às vezes 

até admiram, ignoram a realidade de lá”, assustando migrantes que se sentiam semelhantes a “um 

peixe fora d’água”, conforme depoimento de Antonio Oliveira. Se, para Lídia, as recordações de 

costumes, hábitos e valores rurais faziam-se úteis no sentido de lhe permitir ajustar-se à venda de 

pipocas, observada por viciados em drogas; para Antonio Oliveira, vendo frustrado seu aprendizado 

de cobrador de ônibus e porteiro de edifício, a questão central referia-se ao estafante dia-a-dia de 

operários da construção civil.  

Quanto ao desejado emprego no transporte urbano, ele o pretendia por entender ser aquele 

que apresentava menor rigor no cumprimento de horário, além de mostrar-se uma profissão 

desafiante. Era admirável o desempenho ao cobrar depois de “deixar o ônibus encher” de 

passageiros, lembra Antonio. E “ficava pensando como aquele cara conseguia cobrar todo mundo. 

E ele cobrava”. Uma habilidade a despertar sua curiosidade e que o fez correr atrás da 

documentação correspondente: “tirar carteira da prefeitura, aquele negócio de fazer toda 

documentação, fazer exame de saúde, carteira de saúde”. 

Assim, mesmo que o trabalho de ajudante de pedreiro fosse muito pesado, a alternativa da 

construção civil se impôs. Para suportar a indesejada e difícil experiência nessa profissão, ele 

incorporou o sentimento do “prazer em fazer” adquirido na trato da mandioca, fumo, no interior da 

Bahia, registrado na memória conforme a passagem a seguir. 

“E não me importava com a questão de quanto eu tava trabalhando em relação a quanto eu 

tava produzindo. Queria fazer, sentia prazer em fazer. E era muito criticado por isso porque 

as pessoas que estavam a mais tempo naquele negócio não via dessa forma. Talvez o 

costume que você traz de lá de você ver o resultado, né? Por exemplo, uma roça que a gente 

planta, a gente sabe que tá plantando mas sabe que amanhã você vai ver a planta nascendo, 

vai ver a planta crescendo e você já se vê colhendo”. 
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“Queria fazer, sentia prazer em fazer”. Um sentimento utilizado como instrumento de luta, 

que aparece no confronto com as adversidades no trabalho urbano, e não em si mesmo. Um prazer 

semelhante aquele outro de quem tem a possibilidade de aproximar-se mais intimamente do fruto do 

seu trabalho, de acompanhar de perto e sentir-se um pouco responsável numa realidade em que a 

expropriação do trabalho, desse específico ângulo, ocorria de uma maneira diferenciada. 

Diferenciações, particularmente, no que se refere à pessoalização das relações e ao grande número 

de pequenos proprietários rurais, meeiros e rendeiros em sua região de origem. A satisfação 

revestia-se de orgulho ao ver a obra concluída, resultado de seu esforço e vontade de conquistar 

uma profissão. Certamente uma escolha ativa de valores interioranos que desqualificavam a venda 

do dia de trabalho, prática considerada próxima à escravidão, no Recôncavo baiano, embora 

ocorresse com uma certa frequência.       

No depoimento, Antonio Oliveira lembra, junto ao impacto das diferenças no mundo do 

trabalho, a incompreensão de companheiros quanto ao seu aparente desprendimento. Quem sabe 

etiquetado como reacionário por um militante imprudente? E provavelmente fosse conservador, 

sim. De toda sorte, essa maneira de reagir, tentando manter-se em canteiros de obras qual um 

trabalhador rural a cortar cana, seguramente incomodava alguns dos novos amigos e vizinhos. Seu 

contentamento, ao comentar sobre a evolução da obra causava estranheza: “puxa, o prédio já está 

na segunda laje!” Uma atitude de algum modo inesperada na invasão do Calabar, mas “eu tinha um 

pouco de orgulho de ver o prédio”, ainda que “aquilo não interessava pra ninguém”, observa 

Antonio.         

Enfim, viver o trabalho urbano significou reconsiderar dimensões do lidar com a enxada, a 

casa de farinha, as roças de fumo, proporcionando um maior empenho ao realizar tarefas na 

construção civil. O primeiro emprego foi conseguido batendo na porta da obra. Durante 

aproximadamente sete meses, Antonio Oliveira trabalhou de ajudante de pedreiro, no pesado 

trabalho de “fazer massa de concreto”, nessa atividade invulgar para quem estava acostumado a 

preparar blocos de adobe. Contudo, ele avalia que “foi uma escola super interessante”. Ao longo 

desse período, percebeu a chance de aprender uma profissão com a finalidade de aumentar o salário 

e, mais que procurar satisfação salarial, buscar “o respeito, a consideração que eles têm por eles ser 

profissional”, conquistar o direito de externar sua concepção de trabalho sem sequer ser 

desaconselhado por alguém. 

Todo percurso de formação profissional é apresentado por Antonio com passagens épicas de 

sua memória: a trajetória de um agricultor vencendo a cidade agressiva. Lembranças orgulhosas que 

deságuam na profissão de marceneiro, abraçada posteriormente por grande parte da família. 

Depois da fase de aprendiz de ajudante de pedreiro, Antonio Oliveira tentou desenvolver, 

por duas semanas, a profissão de ajudante de pintor. Em seguida procurou a de pedreiro e, 
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finalmente, a de carpinteiro. Logo adquiriu ferramentas usadas no “bazar de Chico Crente, que 

ficava no Pero Vaz, onde depois virou o mercado de Agnelo”, e foi “pras obras dizendo que era 

ajudante prático de carpinteiro”. Seguidamente passou por empregos relâmpagos em vista da falta 

de domínio do martelo e do serrote. Em uma oportunidade ao menos, trabalhou em duas obras em 

um único dia, dois empregos e duas demissões em algumas poucas horas. Mas sua insistência, 

porém, cessou ao adquirir o saber fazer do carpinteiro no hoje edifício Ouro Preto, na Barra, 

preparando forma de viga, pilar e escada. Uma poderosa experiência a motivar recordações 

indicadoras da vitória sobre Salvador, pois “foi um avanço muito grande (...) aquilo foi um avanço 

muito grande em minha vida”. 

Antonio manteve registros da conquista de uma profissão traduzindo o início de sua 

adaptação à vida urbana e do respeito a quem enxergava a cidade com olhos de um trabalhador 

rural. Em sua percepção, a entrada no mundo do trabalho como profissional era o mesmo que 

vencer o preconceito relativo ao seu prazer em trabalhar. Um processo de realização de aprendiz 

citadino, vivenciado de inúmeras maneiras por outros tantos migrantes. No depoimento de Lídia, 

por exemplo, ao invés de surpreendermos a aquisição do saber usar pregos e tábuas, as lembranças 

anunciam o material para a preparação de pipoca, na Barra, “em frente ao Posto Alameda, ali na 

Marquês de Caravela, já terminando a Marquês de Caravelas pra começar a Afonso Celso”. Um 

lugar de luzes preciso, exato, cortando décadas a clarear a referência fundamental no seu viver. Até 

hoje, quando ela passa e olha, encontra “o ferro preso no muro”, onde “botava a corrente e prendia 

a pipoqueira”. Inesquecível e diminuto marco de lutas quase imperceptível a observadores menos 

atentos, camuflado pela ferrugem, por uma caixa da empresa de eletricidade e pela poeira escura 

impregnada na parede. 

A iniciação de Lídia na profissão de empregada doméstica ocorreu no mesmo improvisado 

ponto comercial de seu irmão mais velho, “Lula da Pipoca”. No testemunho podemos apreender 

ricos momentos da aprendizagem de afazeres tanto de uma vendedora informal, quanto de quem 

“trabalha em casa de família”. Diariamente, Lídia integrava-se à vida urbana junto à pipoqueira, 

rodeada de babás saboreando pipocas sentadas em banquinhos, crianças deitadas em carros de bebê 

e “madames que pensavam que a pipoqueira era agência” de empregos de trabalhadoras 

domésticas. Com ampla probabilidade, formavam um leque de trabalhadoras nada homogêneo no 

que se refere à visão de mundo. 

O conjunto de clientes compunha um universo de cúmplices de Lídia, nessa atividade 

tradicional na cidade, mas sempre objeto de perseguições por parte de prefeitos.1 Particularmente 

aqueles que exploravam áreas centrais, como a Rua Chile, a Avenida Sete e a Baixa dos Sapateiros, 

                                                 
1 Ver, por exemplo, o jornal Correio da Bahia, a matéria “FIM DA BAGUNÇA”, sobre a criação, pelo então prefeito 
Mário Kertész, do Grupo Executivo de Fiscalização para inspecionar diariamente as avenidas.  29/03/79, p. 06.     
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passavam por perseguições contínuas na figura de prepostos da prefeitura, o “rapa”, estimulados por 

lojistas dos respectivos locais. No entanto, as complexas relações com o poder municipal, os 

clientes e comerciantes dão corpo a continuidades dessa prática urbana. Prefeitos tentaram, a 

exemplo de Jorge Hage, relocar as bancas em calçadões, mas apenas ampliaram os territórios de 

venda; por sua vez, lojistas aprenderam a conviver com ambulantes ao ponto de contratar 

empregados para comercializarem suas mercadorias.       

Mais tarde, essas mesmas ações de fiscais da prefeitura municipal e pressões do preço da 

energia elétrica pressionaram Lula a decidir fazer um curso técnico de fogão industrial, 

desmontando o pequeno negócio de pipocas. A possibilidade profissional de Lídia passou a 

constituir-se em emprego “em casas de madame”, vivências desdobradas, em suas memórias, 

segundo desqualificações do trabalho das empregadas domésticas: “é péssimo”. Irada, ela formula 

uma denúncia ao ser questionada acerca de “como é trabalhar em casa de família?”: 

“Ruim! É um dos trabalhos mais desvalorizados, é trabalhar em casa de família. Esse 

pessoal não valorizam o nosso trabalho. Te digo por mim. Não valorizam! Não encara você 

como uma pessoa. A verdade tem que ser fala. Existe a novela aí dos escravos. A gente 

acha: Ah! Isso foi do tempo antigo. Hoje em dia não existe mais. Existe! Lhe digo porque 

existe. Gente que trata empregados como escravos. É ruim trabalhar em casa de família. É 

péssimo. É ruim. Trabalho mas não gosto, não estou satisfeita. Não estou satisfeita. Gosto 

da minha profissão, gosto de cozinhar, sei cozinhar, mas gostaria de ter meu próprio 

negócio, pra não trabalhar pros outros”.  

Nessa altura da entrevista, ela aguardou eu terminar de apresentar a pergunta. Silenciou. 

Refletiu rapidamente. E decidiu aproveitar a oportunidade feito uma vingança quanto a sua 

condição de trabalhadora urbana. Serenamente, Lídia acusa os patrões de escravistas, semelhantes 

aos proprietários de seus avós e bisavós no interior do Recôncavo baiano. Uma compreensão 

atemporal de relações de trabalho? Absolutamente não. Aqui, seu depoimento apresenta um olhar 

sobre o mundo que guarda dimensões da tradição oral viva em São Felipe, transmitida de geração 

em geração nas casas de farinha, nas letras de sambas de roda, nos “causos”, nas estórias de 

assombração contadas em noites de lua cheia, nas brincadeiras de roda.   

Além do mais, trata-se de uma percepção de todo modo imbricada à alguma “memória 

nacional” sobre a escravidão no Brasil. Uma modalidade de relação de trabalho para muitos 

inexistente nos tempos atuais, mas não para Lídia, que sente na própria pele de trabalhadora a 

discriminação de uma negra mulher numa cidade autoritária e machista. A resposta, caso alguém 

conteste, é vigorosa: “Existe!” Quando ela incorpora a noção de escravismo, o faz no sentido de 

sublinhar continuidades, trazendo para si e para o presente algo que pode traduzir momentos de sua 

condição de vida urbana, talvez já superados no campo. Suas recordações flutuam em diferentes 
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temporalidades, em busca de permanências que condicionam resistências a um “escravismo 

contemporâneo”.        

A memória oral de Lídia descortina uma cidade do trabalho, da morte, da falta de liberdade. 

A morte, nas mãos de vingativos usuários de drogas ou no “fim trágico deles, como eu conheci 

muitos que hoje em dia não existem mais na Barra: morreram, mataram”. A liberdade limitada nas 

casas onde empregou-se, ainda que tenha tido um bom relacionamento com todos os patrões, 

consolida a escravidão sem “regra de trabalho” quanto àquilo que deve ser feito, quanto à duração 

da jornada diária, podendo ser das sete da manhã às dez da noite, e “sempre tem alguém atrás de 

você, mandando”, assevera Lídia.  

Porém, esse tipo de atividade propõe uma percepção que cruza liberdade, morte e trabalho, 

por conta de que “esse pessoal não valorizam o nosso trabalho...Não encara você como uma 

pessoa”. A desqualificação do escravo moderno-urbano surge afirmando a morte da pessoa em 

vida, das empregadas domésticas que, cotidianamente, atravessam a cidade, no complicado sistema 

de transporte em Salvador. E ainda mais, andam grandes distâncias entre o ponto de ônibus e a 

residência da ”madame”, e não vêem cumprida a promessa de assinatura da carteira de trabalho e o 

respectivo desconto do INSS. Durante feriados e férias de verão, muitas são obrigadas a 

acompanhar os patrões nas viagens de veraneio, perdendo oportunidades de lazer e de cuidar de 

seus problemas pessoais/familiares. Outra violência lembrada por Lídia, refere-se ao desrespeito a 

características individuais, forçando as trabalhadoras domésticas a enfrentarem situações 

angustiantes, a exemplo de sua dificuldade de cuidar de crianças, ao mesmo tempo em que prepara 

as refeições, faz a faxina e arruma a casa, pois seu “jeito não leva muito a sério esse negócio de ser 

babá”.  

Enquanto os compromissos profissionais de trabalhadoras em casa de família, segundo o 

depoimento de Lídia, relacionam-se a expressões carregadas de negatividades (morte, falta de 

liberdade, escravo); a entrevista de Maria Virgínia dos Santos, conterrânea de São Felipe, permite 

apreender diferentes experiências de pessoas iniciadas nesta profissão.  

Por volta de 1952, aos doze anos de idade, Virgínia chegou à capital da Bahia para trabalhar 

e morar com uma família, na Piedade. Em sua narrativa, um instante registrado na memória feito o 

sepultamento da enxada deixada ao largo: “Olha enxada! Você vai ficar aí, porque você nunca vai 

amadurecer. Joguei a enxada lá e deixei muita mandioca com minha mãe”. Na sua saída do interior 

já existia um emprego determinado: cuidar de crianças e auxiliar na limpeza, na cozinha e na 

lavanderia. Posteriormente, conquistou emprego na copa do Hospital Espanhol, onde trabalhou e 

morou de 1963 a 1968. Logo aprendeu a aplicar injeção, fazer curativos e tratar de umbigo de 

recém-nascido. As novas habilidades adquiridas através da observação permitiram a ascensão ao 

cargo de auxiliar de enfermagem, em exercício no centro obstétrico, rememora Virgínia. Nesse 

6 



ANPUH – XXII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – João Pessoa, 2003. 

emprego, desenvolveu habilidades e travou conhecimento com pessoas facilitadoras da profissão de 

enfermeira a domicílio, posteriormente abraçada. 

Para ela, a Praça da Piedade é um ponto de partida de relembranças que falam do trabalho 

no Hospital Espanhol e, após ter sido demitida, da circulação por diferentes empregos, como o de 

faxineira em prédios, no Cabula, e o de profissional de costura, na Fazenda Grande. Em seguida, 

contatos na área médica favoreceram sua inserção no mercado de trabalho de enfermeira à 

domicílio, para cuidar de recém-nascidos. “Quando nascia, a criança nascia no hospital, eu já tava 

com o contrato na mão. Aí eu cuidava dessa criança durante seis meses”. Uma longa série de 

contratos na Pituba, em Brotas, no Campo Grande, em Nazaré e sobretudo na Barra. Em muitas 

oportunidades, assim que a criança nascia, o motorista da família buscava Virgínia em casa; ela 

assumia toda responsabilidade, fazendo-se às vezes de “mãe daquela criança”, dormindo no 

trabalho, viajando com a família dos patrões durante semanas para Maceió, Rio, São Paulo, por 

exemplo.      

A linguagem utilizada carrega em manifestações de contentamento, em vista de ter 

conseguido aprender uma profissão e construir/reconstruir a vida, com salários ganhos no Hospital 

Espanhol e seus outros empregos. Sua memória faz desabrochar um sentimento de orgulho por 

conta de que “era muito bom, muito importante mesmo”, o trabalho de cuidar de crianças recém-

nascidas. Declara ainda que “Era muito bom quando eu trabalhava a domicílio”, uma vez que não 

faltava emprego e viajou o suficiente para satisfazer a curiosidade de conhecer outros lugares. 

Desse ângulo, toda interpretação de suas vivências mais parece uma alegre brincadeira de 

boneca, a mesma com que Virgínia divertia-se com as meninas na Praça da Piedade, lembrança 

precisa do primeiro endereço em Salvador. Provavelmente, seu envolvimento com os recém-

nascidos, com os quais trabalhou, guardou esse viés de “brincar de boneca”, fazer “roupinha de 

boneca”, colaborando na criação de uma voz aveludada, macia, usada ao externar as experiências 

de trabalho urbano. Implica observar uma poderosa distância em relação a percepções de morte e 

falta de liberdade, assinaladas por Lídia. 

Uma certa satisfação com a cidade salta aos olhos na narrativa de Virgínia. Todavia, 

podemos surpreender fugidias afirmações denunciadoras de momentos desagradáveis quanto ao 

trabalho. Se, por um lado, era gratificante estar na sala de partos, no sétimo andar do Hospital 

Espanhol; para manter-se no emprego, necessitou mandar sua filha, de três meses de idade, para o 

interior, afastando-se de sua própria criança durante anos. Ainda que tenha sido estonteante olhar as 

luzes da rua Chile e da Piedade, Virgínia guarda lembranças de quando se perdia na cidade, nos 

poucos metros entre o Campo da Pólvora e a Piedade, ao retornar da escola. Nesses momentos, uma 

de suas preocupações referia-se à incapacidade de descobrir o caminho, a hora em que chegaria em 
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casa e a reação da pessoa que a tinha tirado do interior: “Minha madrinha vai me bater, vai brigar 

comigo. Aí eu comecei a chorar”.      

Enfim, marcantes diferenciações passíveis de serem apreendidas ao cruzarmos testemunhos 

de diversos depoentes entre si e com memórias de variadas origens. São possibilidades 

interpretativas que, embora apresentadas de modo sucinto e reticente, fazem aflorar detalhes não 

esquecidos por todos depoentes. As recordações sinalizam ambiguidades a depender dos percursos 

trilhados por cada um, sobretudo no que se refere à conquista da profissão e a relações com o 

interior da Bahia. Manter referências familiares nas roças, particularmente pais e irmãos que 

continuaram no interior, pressionava no sentido da busca mais frequente e duradoura de costumes, 

hábitos e valores rurais. A escolha seletiva de tradições do campo, de modo a aprender uma nova 

atividade, significava participar nas transformações da cidade, na criação/recriação de maneiras de 

viver soteropolitanas por esses andarilhos urbanos que vivenciavam variadas compreensões do 

campo e da cidade.  
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