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conhecendo o projeto

Este projeto foi contemplado pelo edital 2020 do
Prêmio Cultura e Desenvolvimento Local de Feira de
Santana, realizado pela Favela é Isso Aí, no contexto
da Mostra da Diversidade Cultural: Imagens da
Cultura Popular, Pronac 184426, aprovado por meio
da Lei Federal de Incentivo à Cultura pelo Ministério
do Turismo - Secretaria Especial da Cultura, iniciativa
que integra o programa Belgo Bekaert Forma e
Transforma, e conta com fotografias e relatos de
trabalhadores locais, vendedores ambulantes,
feirantes... pessoas que circulam todos os dias pela
cidade em busca do seu sustento.  

Todo Feirense já foi na praça do lambe-lambe, já
andou pelo Centro de Abastecimento, já passou pela
praça dos sapateiros... Mas nem todo feirense
conhece as pessoas que dão vida a esses espaços.
Esta série nasce com o propósito de dar visibilidade e
voz a pessoas que, de alguma forma, têm a Princesa
do Sertão como cenário das suas histórias. 
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ana gomes



Quem passa pela Igreja Senhor dos Passos
provavelmente já cruzou o caminho com Dona Ana.
Um dia eu resolvi parar pra ouvir a história dela. 

“Eu vendo bala aqui tem bem uns 7 anos. Saí de
Garanhuns lá no Pernambuco pra tentar uma vida
melhor em Feira. Lá eu era roceira, mas num tava
mais dando certo não. Antes eu trabalhava de dia pra
comer de noite, sabe? Quero mais isso nada... 
Um dia uma mulher me disse que arranjava lugar pra
eu trabalhar em Feira e eu vim com o marido, meus
filhos e tava grávida da mais nova.

Cheguei aqui, morei na casa da patroa, trabalhei de
doméstica durante um tempo, mas aí fiquei ruim da
saúde. A minha mão tem dia que fica toda dura, tô
perdendo o movimento dela parece... e aí, eu
comecei a quebrar muita coisa na casa da patroa,
por isso num deu mais certo trabalhar lá. Ela é uma
boa pessoa, sempre que passa aqui pergunta se tô
precisando de algo, trata meus filhos bem.
Hoje mesmo tão tudo em Salvador com ela. Eu ainda
tentei trabalhar em outras casas aqui, mas era muito
difícil achar emprego. Aí acabei vindo pra rua.

04



Eu tenho quatro meninas e um menino. A mais nova
vai fazer 9 anos em dezembro. Eu chamo ela de
come e dorme. Pense num dengo! Me pede todo dia
pra vir pra rua, mas eu não trago. Tem dia que eu
tenho que sair de casa escondida, porque senão ela
quer vir junto. Eu quero que elas estude. A mais
velha tem 18 anos já. Ela cuida das pequenas
enquanto eu tô na rua. Ela quer ser médica... Deus
abençoa que ela consiga.  O pai foi procurar trabalho
em São Paulo já tem mais de 8 anos e lá ficou.
Ninguém da família tem notícia. Criei meus filho
tudinho com o dinheiro dos doces e as moeda que
me dão aqui na rua. O povo me ajuda muito. Hoje
mesmo eu esqueci minha garrafa de água em casa,
os meninos ali da prefeitura já me conseguiram uma.
Um me ajuda com botijão, outro me ajuda com
alimento... e eu vou levando.  

Um dia uma mulher passou por aqui e me agarrou.
Eu chega levei aquele susto. Eu tô acostumada a
ganhar moeda, mas abraço? Abraço num ganho não.
Nunca ganhei, nem de parente. Só de minhas filha.
Mas essa mulher me abraçou e eu abracei ela
também. E a gente chorou juntas aqui nesse
passeio...
Esse dia eu não esqueço.
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Eu moro no Campo do Gado. Tem uma vizinha
minha que me pergunta como eu consigo ser feliz.
Felicidade pra mim é meus filho. É ver meus filho
bem, com o bucho cheio”.

Dona Ana me disse essa frase sentada no meio da
rua, em um papelão, segurando um guarda-chuva,
sob o sol de 40º. E completou com um “Agora só tô
esperando completar 5 reais pra comprar o leite da
come e dorme, depois eu vou pra casa”.

Eu peguei 5 reais que tinha no bolso e entreguei a
ela.
- Sai desse sol, vai pra casa. Me passa um contato
seu pra eu te ligar e saber como tá a senhora e as
crianças...
- Obrigado meu filho. Eu não tenho celular não. Mas
se precisar falar comigo, pode passar aqui. A calçada
é meu zap.
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josé ferreira



José Ferreira sai todos os dias da Pedra do Descanso e
vai até o Centro da cidade caminhando. Esse momento
podia fazer parte da rotina de cooper de um senhor
aposentado de 63 anos, mas é seu trabalho. São 40
minutos andando. Nesse tempo eu consigo ir e voltar
do Tomba pra Gabriela, de carro, duas vezes. Zé faz o
seu percurso a pé e para religiosamente ali próximo ao
setor de artesanato do Centro de Abastecimento. A
esquina onde Zé fica é parada obrigatória. Primeiro
porque tem uma sinaleira ali no cruzamento da Olímpio
Vital com a Manoel Dias. Segundo porque é difícil
passar pelo carrinho de caldo de cana do Zé e não
tomar um copão bem gelado.

Lembro que uma vez abriu uma loja de pastel com
caldo de cana na Getúlio Vargas que só vivia vazia.
Passando por Zé do Caldo eu entendi o porquê. O
carrinho azul, a lona verde, o som do motor do
moedor, o cheiro de gasolina, o banquinho de madeira
na calçada, tudo isso convida para uma pausa. É o
marketing perfeito.

Mas a loja da Getúlio pecou no quesito gourmet. O
vendedor não tinha um pano de prato pendurado no
ombro, o que é claramente um erro grosseiro.
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Você não via a cana sendo moída e o caldo caindo
direto na peneira em cima de uma panelinha de
alumínio. Ou seja, você perdia toda a parte lúdica do
evento tomar caldo de cana. E ainda por cima te
serviam o caldo sem aquelas pedras imensas de gelo
que ocupam metade do copo. Sendo que, todo mundo
sabe que mastigar o gelo faz parte do programa, é
entretenimento. Agora imagina tudo isso, numa loja
com ar-condicionado, onde você não vai ter que ficar
tangendo as abelhas da sua mão... Muito chato. Tá na
cara que não ia dar certo.   
 
A loja da Getúlio fechou em poucos meses. Mas Zé já
vai completar 12 anos de uma clientela fiel que o visita
diariamente, faça chuva ou faça sol. Por ali passam
pedestres, motoristas, taxistas, motoboys e geral acaba
parando para se refrescar e bater um papo. Com o seu
trabalho, Zé do Caldo comprou o seu cafofo. “Agora eu
não pago mais aluguel. Minha casa não tem piso, não
tem reboco, é um barraco. Mas é meu”. Essa frase
deixou meu coração um bagaço...
 
No final da tarde Zé toma um copo de caldo de cana e
volta pro seu barraco. São mais 40 minutos
empurrando o carrinho até a Pedra do Descanso, esse
bairro de nome tão apropriado que às vezes chega a
ser irônico.
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elza e evanir 



Dona Elza plantava flores desde criança no quintal de
sua casa. Quando elas floresciam, o destino certo era a
feirinha do seu bairro, Limoeiro.

- “Ela sempre foi uma empreendedora nata” - revelou
Evanir, a irmã caçula. 

Elza vendia as delicadas Margaridas, as românticas
Sorrisos de Maria, as perfumadas Angélicas... flores do
campo, todas cultivadas com muito amor e carinho.  “A
gente sempre teve uma vida muito simples e como o
dinheiro era pouco, eu tive que começar a trabalhar
cedo.” – Disse Dona Elza.

- Agora diga qual foi o primeiro trabalho dela? –
Provocou Evanir. 

- Uma Floricultura, respondeu Dona Elza com um
sorriso largo no rosto.

Coincidência ou determinação?
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O seu primeiro emprego foi uma verdadeira escola, ali
Dona Elza conheceu uma imensa variedade de flores,
materiais, técnicas para arranjos e também como
cultivar os seus clientes. Após anos de experiência
Dona Elza conseguiu montar o seu próprio negócio e
ser uma vendedora de referência na cidade. 

Hoje Dona Elza tem a sua própria Floricultura em um
box na Rua Dr. Olímpio Vital e conta com a
indispensável parceria da sua irmã Evanir. A floricultura
é uma conquista que possibilitou muitas outras e uniu
ainda mais essa família. 

Apesar de todo o amor e dedicação pelo que fazem, a
desvalorização do trabalho tem deixado Evanir
preocupada. “Esses dias eu até pensei em desistir da
profissão, sabe? Tem muita gente que chega aqui e
acha que só porque o lugar é simples, que pode dar o
preço do nosso trabalho. Mas eu sei que a gente faz
um trabalho excelente e não aceito que fiquem
dizendo quanto que ele vale, porque é a gente quem
determina isso” – desabafou Evanir.
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Eu sou aposentada, eu sou feliz, eu trabalho com isso
porque eu amo – comentou Dona Elza. 

Quem olha para ela, no auge de seus 63 anos, cheia de
vida e energia não imagina quantos espinhos ela já
encontrou na sua caminhada. Depois de vencer a luta
contra um câncer, agora ela se mantém firme e
motivada, por todos à sua volta, a estar sempre em
busca da luz - como um girassol. E que assim seja por
mais e mais anos!
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Há 20 anos Ronevaldo trocou cimento por cola. A pá
pela sovela. O bloco de alvenaria pela linha encerada. 
 Rone era pedreiro e após a demissão precisou se
reinventar. Hoje ele é autônomo e trabalha como
sapateiro na praça do Senadinho.

O trabalho do Rone já acompanhou os passos de muita
gente na conquista daquele emprego novo, em
casamentos, formaturas, batizados, festejos... Em
junho, por exemplo, a praça vira point dos forrozeiros.
O São João é a época perfeita pra tirar as botas do
guarda-roupas e curtir aquele xote em Humildes. 

Outro dia, enquanto observava o trabalho do Rone, me
dei conta de que a Praça do Senadinho é um recado,
instalado em praça pública, pra que a gente se lembre
que, muitas vezes, a melhor solução não é trocar. Às
vezes é possível reparar. E esse é um cuidado que vai
muito além dos sapatos.
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erivaldo carlos



Nem todo Feirense sabe, mas a Praça Bernardino Bahia
já foi atração até pra gringos que vinham da Europa.
Alemães, Italianos, Espanhóis... o local era point pra
quem queria tirar foto preto e branco nas máquinas-
caixote. Dezenas de fotógrafos lambe-lambes ficavam à
espera dos passantes que faziam fila pra garantir a sua
fotografia. Na década de 70 o clima que se sentia no ar
era de elegância e pompa, hoje é de puro abandono e
saudosismo. 

Erivaldo Carlos aprendeu o oficio com seu pai e
trabalha há 45 anos no ramo. “Eu já fotografei muitos
prefeitos, vereadores, deputados, inclusive pra fazer as
campanhas políticas. Se você queria fazer uma foto de
recordação, aqui era o lugar. Quem queria uma 3x4 pra
documento, carteira de identidade, carteirinha de
idoso, ficha de colégio, crachá... era só vir aqui na
praça.” 

- Quer saber por que o nome é lambe-lambe? Ele me
perguntou.

Eu respondi ligeiramente que sim.
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“Antigamente, pra revelar a foto preto e branco a gente
usava dois tipos de química. Um fixador e um
revelador. O revelador era usado pra fazer a imagem
surgir. O fixador era usado pra manter a imagem no
papel. Depois de passar por esse processo, a gente
lavava as fotos num tanque com água. Só que o fixador
tinha sal na composição e o sal estraga a fotografia. Por
isso, a gente lavava a foto e lambia, pra saber se ainda
tinha sal no papel. A gente só entregava a foto pro
cliente depois que lambia a foto e não sentia mais o
gosto do sal.” 

Trabalhando com fotografia Erivaldo cobriu muitos
casamentos, formaturas, batizados e conseguiu
comprar a sua casa própria. Erivaldo, que viu a praça
em toda a sua efervescência cultural, e já lambeu
muitas fotografias para conservar a imagem por mais
tempo, agora assiste à sua profissão sendo apagada
pelo tempo e pela falta de assistência pública.
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adriana nascimento 



Verdade seja dita: não tem como passar pela rua Barão
do Cotegipe e ignorar a presença das várias
barraquinhas encostadas no muro do antigo Feira
Tênis Clube. Uma das comerciantes que tem o seu
ponto ali há 6 anos é Adriana Nascimento, que sai
todos os dias do Tomba pra fazer a felicidade de quem
anda pelo centro da cidade. Mas basta você ficar 5
minutinhos na barraca que vai perceber que nem todo
mundo a conhece por esse nome. 

Outro dia eu encostei na barraca pra tomar uma água
de coco e um moço passando de bicicleta gritou:

- Tem o que pra comer hoje Galega?

- “MOCOFATO!” 

- Nestante eu passo aí! 

E ele voltou mesmo! E Galega já foi logo enchendo o
prato. 

Pra ela é só um “tira gosto”, mas na verdade o prato
é um PF no capricho.
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Mais um cliente encosta e lança com voz mansa a
clássica pergunta nordestina: tem um menorzinho aí
Galega? E ela já responde abrindo o bule e servindo.  

Um outro chega e pergunta: Tô lhe devendo quanto,
Galega?  

Ela abre um caderno, confere as últimas anotações e ali
já fazem o acerto de contas. 

“Essa mordomia aqui é pra poucos,
viu?”
- Ô... tu sabe onde eu trabalho, tenho nem pra onde
correr.

E é assim o dia inteiro na barraca da Galega. “Tem um
suquinho gelado aí? Tem que cigarro? Galega, bota
uma dose pra mim, por favor!”
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Os clientes vêm de todo canto. Tem muita gente dos
distritos de Feira: Tiquaruçu, Vila feliz, São José, São
Vincente, Olhos D’água da Formiga... Mas
independentemente do lugar, todo mundo que chega
na barraca se senta no banquinho de ferro ou puxa
uma cadeira de plástico e coloca o papo em dia. Um
pergunta pela mãe do outro, alguém comenta que a
cadela deu cria, outro diz que vai sair do trabalho, outro
comenta a técnica que usa pra fazer o passarinho
cantar. O clima na barraca é de parceria: muita
conversa, ouvidos atentos e boas risadas. É um ponto
de encontro em que todo mundo se sente bem à
vontade pra falar da vida, seja comendo um mocofato,
tomando uma cervejinha ou bebendo uma água de
coco.  

Com a reforma do Centro da Cidade as barracas da
Rua Barão do Cotegipe serão retiradas dali em breve e
os comerciantes irão para outro local. Pra quem não
frequenta a barraca da Galega e as tantas outras da
vizinhança, a ação não vai interferir muito no dia a dia,
mas algo me diz que tem muita gente que já está com
saudades.
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“Eu queria ser visto”. Essa frase me atropelou. Quem
me disse essa frase foi Natalino Ribeiro Nascimento
enquanto tentava atravessar a rua. Tatá trabalha como
carregador no Centro de Abastecimento e o que mais
irrita ele no dia a dia é a falta de educação das pessoas
no trânsito. “Às vezes eu tô segurando o carrinho com
mais de 300kg nas costas e nenhum carro para pra me
dar passagem”. E foi nesse momento que Tatá me
mostrou a sua técnica para conseguir ser notado no
meio da multidão. Ele grita “EITA”. Mas não é um grito
qualquer... Nenhuma expressão é dramática o
suficiente. Nenhuma onomatopeia do Maurício de
Sousa seria capaz de expressar.

O “EITA” do Tatá não é um “êta” sereno do Caetano.
Não é um simples “Eita esqueci o celular em casa”. É
um “EITA” dramático que se conecta automaticamente
com a imagem de uma tragédia. 
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A única coisa que o feirense pensa é “A caixa D’Água do
Tomba tombou ou o Feiraguai pegou fogo novamente...
O “EITA” do Tatá é a imagem do caos. E essa é a
intenção.“Tu acha que eu não sei que pra passar nos
lugares eu tenho que pedir licença? Eu sei... mas se eu
for pedir licença pra cada pessoa e cada carro que
aparecer no meu caminho... já pensou? Aí, eu não
consigo sair do lugar!”.

Tatá abre caminhos na base do susto. Uma habilidade
inusitada e muito útil. 
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vânia lúcia



Pra feirante Vania Lúcia o domingo é sagrado. E ela,
como boa devota da felicidade, toda semana, coloca as
cadeiras na porta de casa e toma uma gelada com os
amigos curtindo um bom arrocha, ao som da banda
Unha Pintada. Vânia mora na Rua Nova, mas é no
Campo do Gado Novo, na casa do seu primo, onde ela
faz a festa. 

Quando o domingão se despede, Vânia guarda as
cadeiras, dá uma pausa no CD da Unha Pintada e vai
descansar, porque na segunda os fregueses esperam
por ela na sua barraquinha de frutas. Vânia pega o
primeiro balão do busu e leva toda a sua simpatia para
o Centro de Abastecimento.

Vania é uma festeira assumida! Ela tem saudades de
quando a Micareta ainda era uma festa que dava
orgulho ao feirense e também lembra da lavagem da
Igreja da Matriz com entusiasmo.  “A gente saía pela
rua, todo mundo fantasiado e cantando: A lavagem vem
da Rua de Aurora, cheia de bregueira pulando sem
caçola!”

27



Uma freguesa para na barraca, pede um pouco de
acerola e Vânia atende ela dançando, cantarolando a
marchinha e sorrindo como se estivesse de volta à Rua
de Aurora.

Quem olha pra essa feirante, toda dançante, nem
imagina que com apenas 45 anos, ela já perdeu o pai, o
filho e o esposo. Definitivamente, a vida não foi muito
doce com ela, mas Vânia está longe de ser uma pessoa
amarga. Eu pergunto de onde vem tanta energia e ela
nem pensa duas vezes: “Minha religião é sambar! E
enquanto eu tiver meus netos, meus amigos e minha
gelada, eu tô feliz”.
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leslie de almeida



O que fazer quando você não se reconhece no nome
que está na sua certidão de nascimento? Leslie de
Almeida não se identificava com o seu nome de
batismo, desde criança,  e depois de assistir a um filme,
ainda pequena, decidiu adotar o nome de uma
personagem - Polyana. E é assim que todos a
conhecem desde então. Nos documentos o nome
continua o mesmo, mas no dia a dia todos a conhecem
como Poly.  
 
Ela tem um trabalho que provavelmente deixaria Freud,
o pai da Psicanálise, muito intrigado. Poly tem uma
banca de jogo do bicho que fica em frente à Padaria
Universo, na Av. Getúlio Vargas. Todos os dias os
clientes chegam contando seus sonhos e pedindo pra
fazer o jogo com um animal em específico. 
 
- “Essa noite eu sonhei que era picado por uma cobra.”

- “Não lembro direito o sonho, só sei que acordei com a
boca muito seca. Hoje eu vou jogar no camelo.”
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- “Meu filho sonhou que ganhava uma corrida. Faz um
jogo no coelho e outro no cavalo.”

Já o sonho de Poly... era comprar a sua casa própria.

“Eu morava de favor na casa de uma tia. Essa banca
aqui era de minha mãe, mas ela trabalhou com isso por
18 anos e cansou. Aí chegou um momento que ela me
disse: ou você começa a trabalhar ou a gente vai passar
fome. Foi aí que eu comecei com o jogo do bicho. Antes
eu vinha obrigada, mas agora já me acostumei. E graças
a Deus eu consigo ter as minhas coisas, ter a minha
independência e consegui comprar a minha casa lá no
Parque Viver. Isso pra mim já foi como ganhar na
Loteria.”
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Essa mulher já vendeu cocada, suco gelado e mingau
no Centro de Abastecimento pra fazer um extra e
pagar o plano de saúde do filho recém-nascido há 26
anos. Já foi vendedora, embaladora de café e um dia já
teve até a sua própria empresa. Ela é a falta de um
carro durante muito tempo e filho matriculado em
colégio bom a vida toda. Essa mulher é presença
confirmada nas apresentações da escola e nas
reuniões de pais e mestres. Ela é noite de sono
perdida, é a presença na hora do medo, é o "vai ficar
tudo bem, calma". 

Essa mulher é o ouvido biônico, do tipo que acorda
quando ouve a chave girando no portão de casa ou
uma panela abrindo de madrugada. EIa é a feIicidade
quando seus filhos chegam em casa. É o "coça aqui
minhas costas!" e o "fecha aqui meu sutiã!". "Não
durma sem escovar os dentes!". Ela é puxão de orelha
e risada alta de manhã cedo. É o despertador da família
em pleno domingo. Ela é o óleo ungido nas paredes da
casa, no cachorro doente, nos pés dos filhos antes de
sair pro trabalho. Essa mulher gerou 3 vidas, adotou
mais duas e ainda tem amor de sobra. Tem gente que
chama ela de Eliana, tem gente que chama de Liu ou
Lilica... Eu tenho a felicidade de poder chamá-la de
mãe. Obrigado por tudo mainha.
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