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aos professores
   Esse livro paradidático intenta envolver o 

estudante na compreensão do processo de con-

strução da história, mostrando que há a possibil-

idade de relacionar os conteúdos escolares com a 

vivência dos sujeitos. 

    O ensino de História a partir da memória é um 

rico caminho para a construção do conhecimen-

to, pois a memória possibilita associações com o 

passado a partir de reconstruções. O contexto 

escolar é um espaço de trocas onde o saber se 

reconfigura frequentemente e o ensino de 

História é dependente direto dessas relações. 

Uma produção didática voltada para a memória 

do bairro de Plataforma serve de elo direto para 

a configuração de ricas associações com a 

história do lugar e com a vida do educando, rela-

cionando narrativas históricas com memórias.

   No entanto, é preciso definir que história e 

memória não são a mesma coisa, apesar da 

relação umbilical que está estabelecida entre 

ambas. Antonio Torres Montenegro afirma que 

devemos estabelecer essa diferenciação entre o 

vivido e o narrado, pois não são a mesma coisa. 

“O tempo histórico não é o tempo vivido. A 

história escrita, documentada, distingue-se do 

acontecido; é uma representação. E nesse hiato 

entre o vivido e o narrado localiza-se o fazer do 

próprio historiador”. (MONTENEGRO, 2013, 

p.10). Uma história de vida sempre se circun-

screve nas motivações individuais e coletivas 

daquele que a narra e todo o contexto é reduzido 

às suas impressões sobre o acontecido. A 

memória é, portanto, seletiva. Todas as infor-

mações encadeadas na sequência narrativa são 

escolhidas pelo sujeito, que pensa e articula, da 

entonação com que profere as palavras àquilo 

que deseja defender ou condenar. Cabe à história

se isentar do juízo de valor e buscar a com-

preensão, tomando a memória como uma fabri-

cação do presente e seguindo o rastro do passa-

do.

   A memória é aqui tomada na perspectiva de 

Maurice Halbwachs (2003) que alterou profun-

damente as relações entre memória e história. O 

autor define que toda memória só se constrói em 

coletividade, e que o ato de lembrar está sempre 

relacionado a um contexto maior e a influências 

sociais. Quebra-se, portanto a noção de que a 

memória é um ato individual, pois ninguém 

lembra sozinho. “É por isso que sentimos tanta 

dificuldade para lembrar acontecimentos que só 

dizem respeito a nós mesmos” (HALBWACHS, 

2003, p.13).

   A memória, enquanto coletiva, é a matéria 

prima essencial para a história. Analisando os 

depoimentos dos moradores antigos do bairro 

de Plataforma e entendendo essas narrativas 

como um marco na experiência de cada sujeito, o 

estudante certamente será capaz de entender 

que não depende dos “grandes fatos e feitos” 

para estudar história. Ao contrário disso, a 

história está circunscrita na vida e nas experiên-

cias de todos os seres humanos, nos múltiplos 

contextos em que vivem. 

   Na perspectiva de Marc Bloch (2002), a 

história é “a ciência que estuda os homens no 

tempo”. Sendo assim, cada ser humano é um ser 

essencialmente histórico! Esse estudo concebe 

que toda história é digna de valor, sobretudo 

aquelas que estão mais próximas da vivência dos 

sujeitos que aprendem. Relacionando história, 

memória, escola e vivência, tudo ganha mais 

sentido!
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apresentacao
   Esse livro paradidático é parte integrante de 

uma dissertação apresentada ao Mestrado 

Profissional em Ensino de História (Prof-

história), pela Universidade Estadual da Bahia 

(UNEB), em 2018. Três moradores do bairro de 

Plataforma e São João do Cabrito foram entrev-

istados, para que, a partir das histórias de vida 

narradas, esse trabalho pudesse ganhar corpo.

   O primeiro dos entrevistados foi o Senhor José 

Frutoso Santos, conhecido pela comunidade do 

São João do Cabrito como Zé da Ponte, ou Zé 

Vigia, devido o trabalho realizado ao longo de 

muitos anos, como vigia da ponte São João. 

   O senhor José Frutoso Santos vive no bairro 

desde 1966, quando veio transferido da cidade de 

Nazaré e continuou empregado em Plataforma 

pela Viação Férrea Federal do Leste Brasileiro, 

empresa responsável também pela ferrovia do 

subúrbio ferroviário de Salvador.

     foto sr. zé

   O segundo estrevistado, cujas memórias estão 

evidenciadas nos capítulos a seguir, é o senhor 

Nemésio da Silva Costa, de 69 anos. O C é um 

dos pescadores mais antigos no São João do 

Cabrito, tendo vivido no bairro desde seu nasci-

mento, sem nunca ter saído pra viver em outro 

lugar, como o mesmo afirma na entrevista con-

cedida. 

Conhecido como Pretinho, o pescador, o senhor 

Nemésio conhece como ninguém a vivência de 

um pescador e as transformações ocorridas no 

bairro com o passar dos anos.

   

   A terceira e última entrevistada foi a senhora 

de 88 anos, Amália dos Santos. Dona Amália veio 

para o bairro de Plataforma quando tinha 12 

anos de idade, e cravou raízes no local. Atual-

mente vive no condomínio Senhor do Bonfim.

   Dona Amália foi operária na fábrica de tecidos 

São Brás, onde vivenciou ricas experiências, 

rememoradas nesse trabalho.

   

Sr. Zé

Sr. Nemésio

Dona Amália



trabalho

   Na memória dos moradores entrevistados o 

trabalho aparece como garantia de dignidade. O 

trabalho emerge como uma vitória perante as 

dificuldades da vida, que confere valor ao ser 

humano. É o elemento que ancora as pessoas no 

bairro e garante a criação da família e sua sobre-

vivência. Em muitos casos, a possibilidade de ter 

um filho ou filha trabalhando em uma condição 

menos sofrida que a sua é uma vitória, sempre 

narrada com emotividade. 

 A memória, enquanto conhecimento, está 

sempre presa ao presente. Muito embora fale 

sobre o passado, as lentes que filtram as infor-

mações na construção da narrativa são lentes do 

presente. Nessa perspectiva, a lembrança do 

trabalho como algo positivo se afirma no con-

texto atual, quando os bairros de Plataforma e 

São João do Cabrito amargam a falência dos 

empreendimentos do passado e são fortemente 

penalizados pela pobreza e desemprego em 

massa.

   O Sr. Zé da Ponte, como é conhecido e gosta de 

ser chamado retrata os diversos empreendimen-

tos fabris e comerciais que existiam na região 

enquanto “coisas boas”, lembradas com saudo-

sismo:

 

   Por mais que todos os entrevistados conside-

rem, a partir de comparações mediadas pelo 

presente, que a vida no bairro, no passado, era 

muito mais difícil e sofrida, as dinâmicas con-

temporâneas do desemprego e criminalidade são 

fortemente repudiadas. Nesse aspecto, o 

trabalho se consagra, mais uma vez, como 

elemento que possibilita a fuga de tal realidade, 

um atestado de honradez e orgulho.

capitulo 1
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   Eu quando cheguei pra aqui ainda trabalhavam 

mil e duzentas pessoas na fábrica. Mil e duzentas 

pessoas nessa fábrica velha, nesse casarão velho 

que tá ali, trabalhavam mil e duzentas pessoas ali. 

(pausa) No passado tinha coisa muito boa viu? A 

gente tinha... (pausa longa) A Leste... Existia 

cimento Aratu, famoso. Em Aratu. Tinha muitas 

pessoas daqui que empregou lá.... Acabou. A 

SAMBRA, como eu falei aqui, acabou. Coca-Cola 

acabou, a Crouxe acabou, Souza Cruz acabou, a 

Leste acabou, a fábrica acabou, então... (pausa) 

Tio Correia acabou, César Sampaio acabou... Eu 

conheci todo mundo que trabalhou. 
Sr. Zé



  

   No caso do Sr. José, o trabalho na ponte São 

João representou um elo de identidade com o 

bairro. Mesmo aposentado e com 87 anos de 

idade, o laço entre a função exercida e o próprio 

sujeito é muito representativo. A comunidade 

reconhece o indivíduo não só pelo seu nome, mas 

pelo trabalho exercido, que o caracteriza. A 

identidade com o antigo posto de trabalho 

coloca Sr. Zé como uma referência no bairro.

   

   A preocupação com o atual estado do bairro e 

com os patrimônios que o caracterizam é uma 

marca na narrativa do Sr. Zé. Ao atestar a 

degradação material da Ponte São João, das ruas 

e de outros locais de referência no bairro, o Sr. 

Zé traz passado e presente indissociáveis na 

narrativa, refletindo acerca da função exercida 

enquanto trabalhador e vigia da ponte, em com-

paração com a sensação de impotência nos dias 

atuais. 

   A dificuldade de sobreviver em um local isola-

do das zonas centrais da cidade impactava dire-

tamente na garantia de serviços públicos bási-

cos, tais como energia elétrica, água e rede de 

esgoto.
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   Deus me deu a oportunidade de eu... Trabalhei 

trinta anos, sete meses e dez dias sem uma licença, 

sem uma advertência e sem uma falta... (pausa) 

Eu tinha o nome de carrasco. Meu nome na 

Leste..., mas não era... Deus me deu a oportuni-

dade de eu não ser faltoso. Eu só tenho que agra-

decer a Deus pelo que ele tem feito por mim, e há 

de fazer por você, e você e todos... Meus filhos não 

deu pra vagabundo... (pausa). Me arrepeia... 

Graças a Deus! Deus me deu o poder deles me 

atender e ser gente. 
Sr. Zé

   Eu me sinto filho daqui. (pausa) Não tenho um 

inimigo, graças a Deus. . Tenho o apelido de Zé 

Vigia, todo mundo me conhece aqui... Nunca vi 

inimizade... Aquela menina que trouxe você aqui, 

eu conheci ela estudando, quando eu vim pra 

aqui”
Sr. Zé

   Eu não posso dizer nada, porque se eu disser... 

Eu sou o dono da ponte, eu sou o dono da rua, 

disso, aquilo outro e cria problema viu?! Hoje você 

sabe que você está em casa e uma pessoa faz assim 

(simula batida na porta com as mãos), e Deus 

livre e guarde, quando você sai... Me dê seu carro, 

me dê seu... E procura alguém e não tem quem 

ouve a gente, só Deus. Então eu vejo e fico calado, 

até hoje estão destruindo a ponte aí. Não tem 

conserto, isso cabe ao governo e aí... 

Sr. Zé

Figura 2: Viaduto de Itapagipe da Bahia and 
San Francisco Railway, em 1861.

Figura 1: Viaduto de Itapagipe da Bahia 
and San Francisco Railway.



   No centro de Plataforma esses serviços já 

chegaram tardiamente, e em São João do 

Cabrito, mais tarde ainda. Muitas casas eram 

iluminadas por candeeiros e a população conse-

guia água a partir de chafariz e fontes. Dona 

Amália narra tais condições, de quando morava 

em uma casa da Companhia Progresso e União 

Fabril, em Plataforma.

   O senhor Zé da Ponte, mais do que apontar as 

dificuldades vivenciadas, relata a sua partici-

pação direta na implementação dos serviços de 

energia elétrica e água encanada no São João do 

Cabrito, memórias narradas com orgulho 

íntimo.

   O trabalho, na narrativa do Sr. Zé da Ponte, 

emerge como algo determinante, mas não 

apenas para si e seus familiares, e sim para todos 

na comunidade, que puderam usufruir direta-

mente do trabalho realizado.

   Alguns serviços eram oferecidos no centro de 

Plafatorma, mas em São João do Cabrito não 

chegavam. Além da água encanada e energia 

elétrica, em São João do Cabrito os moradores 

careciam de postos de saúde, escola, gás de 

cozinha, entre outros serviços. 
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   Era chafariz. Não tinha não. Agora a gente 

fazia um... uma canalização pra dentro de casa, e 

fazia tanque. Eu mesma fiz um tanque... tinha um 

tanque... E lá, onde eu morava, na esquina é que eu 

descia a ladeira da Rua Úrsula Catharino. Eu 

descia. Tinha um chafariz, que eles acabaram 

fazendo pro povo pegar água. Tinha que ir pegar 

água.... Então era assim. Era difícil, muito difícil 

a vida.

Dona Amália

Figura 3: Av. Suburbana, na década de 1970

   Aí não tinha nada.... Quando veio pra botar o 

poste aí o pessoal perguntou... aí veio a turma e 

perguntou: onde é que o senhor quer que coloque? 

Eu disse: bote aí.... Coloque aí na frente da casa... 

Era por aqui, o portão era aqui, aí só tinha um 

muro, aí o povo passava, arrodeava, passava aí e 

saía.... Eu disse: bote aqui porque dá pra mim e dá 

pros outros.... A água aqui... eu ganhei amizade... 

foi amizade também. Um amigo, encarregado da 

Embasa veio aqui e mediu daí até na casa do 

agente, lá na ponta e disse: agora, não tem quem 

cave a valeta. O senhor cava? Eu cavei setenta 

metros de dimensão com oitenta de profundidade. 

Dalí até na casa da esquina do agente pra botar 

água. Cavei com minhas mão pra poder botar 

água. Serviu pra mim, serviu pra todo mundo 

aqui. 
Sr. Zé

Figura 4: Ponte São João, travessia 
Lobato/Plataforma



   A dificuldade de acesso ao local, relacionada à 

ausência de estradas adequadas e carência de 

transportes impactava fortemente nas condições 

de sobrevivência dos moradores locais.

   

   A história de Plataforma e São João do Cabrito 

é uma história do trabalho. A dificuldade em 

sobreviver sempre colocou o trabalho como 

possibilidade de superação das dificuldades e 

garantia de vitória enquanto ser humano, que se 

estabelece e se afirma no mundo a partir da sua 

contribuição. Diante da ausência de serviços 

públicos os moradores locais se estabeleceram 

enquanto sujeitos históricos a partir da criativi-

dade em buscar alternativas de sobrevivência 

coerentes com seu contexto e, sobretudo, de 

coragem, para perseverar em condições tão 

difíceis, atrelando o sustento da família às poucas 

possibilidades que eram oferecidas.

   Não à toa o Sr. Zé da Ponte grifa com orgulho: 

“Cavei com minhas mão pra poder botar água. 

Serviu pra mim, serviu pra todo mundo aqui”. A 

humildade do senhor revela um enfrentamento 

próprio diante das dificuldades, às quais supera 

sem reclamar, pois se orgulha da possibilidade 

de contribuir para um mundo menos penoso 

para às próximas gerações, além do louvável 

espírito de comunidade, que sempre foi traço 

característico entre os moradores do bairro, que 

se auxiliam e, em cooperação constroem a sua 

própria história.   
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  O gás, quando eu vim pra aqui, quando começou 

aqui, pegava na cabeceira do trem, no fim de linha 

de Plataforma, no terminal ali de Plataforma, 

onde ficam os ôtnibus. O gás vinha até ali e não 

descia aqui, porque não tinha como descer. Ali era 

um tanque, aquele largo ali era um tanque. O 

pessoal pescava ali peixe de água doce, traíra e 

essas coisas de água doce, pescava ali, naquele 

largo ali. O gás a gente ia pra esperar lá e trazia 

no ombro... Adoecia uma pessoa aqui, botava em 

uma cadeira, como você está sentado aí, e carrega-

va. Levava pro largo  de São Brás que é onde 

tinha... Era o único posto de saúde, chamava... o 

posto de saúde, lá em cima. Somente.... Era no 

ombro, levava no ombro. Eram quatro pessoas que 

levavam um doente, sentado na cadeira. Se ele 

aguentasse ir segurando na cadeira não precisava 

amarrar, se não aguentasse, tinha que amarrar ele 

com um lençol ou alguma coisa que... levava no 

ombro. Daqui pro largo de São Brás.

Sr. Zé

Figura 6: Ponte São João

Figura 5: Enseada do Cabrito, São João do 
Cabrito 



Aqui havia 
uma fabrica

   Narrar a história do bairro de Plataforma e São 

João do Cabrito sem fazer menção à fábrica de 

tecidos São Brás é praticamente impossível. A 

fábrica e a vila operária, criada para abrigar os 

trabalhadores, foram essenciais para o povoa-

mento de Plataforma e sua consequente urba 

nização. Pode-se dizer que o bairro nasce e 

ganha dimensão enquanto bairro operário. As 

memórias da fábrica são construídas em relação 

direta com a família proprietária, os Martins 

Catharino. As constantes referências aos “Catha-

rino” são uma marca profunda na memória cole-

tiva dos moradores que viveram o contexto em 

que o bairro de Plataforma era caracterizado 

pelo trabalho na fábrica e a vizinhança estava 

circuscrita nos arredores desta, referenciada por 

Dona Amália enquanto “a legítima”.

   Na construção da narrativa de Dona Amália, a 

referência à fábrica São Brás enquanto “a legíti-

ma” caracteriza a posse e administração pela 

família Martins Catharino, historicamente asso-

ciada ao empreendimento fabril. Em 1959 a 

fábrica São Brás fechou suas portas, demitindo 

uma grande quantidade de trabalhadores, os 

quais, praticamente todos, eram moradores em 

capitulo 2 
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Figura 8: A família Catharino em uma repor-
tagem de 1923

Figura 2:Barcos de pesca na bacia do Cabrito

   Trabalhava na fábrica São Brás. A legítima. 

Que era dos Catharino. Dos Catharino. Os Catha-

rino é quem mandava tudo! Isso tudo por aqui e 

Pirajá...”  

Dona Amália

Figura 7: Fachada da fábrica São Braz em 
reportagem de 1918



Plataforma e São João do Cabrito. Mesmo com a 

reabertura, em 1961, podemos compreender, a 

partir da memória de Dona Amália que houve 

uma ruptura. A fábrica passou a se chamar 

Fatbrás, e funcionou por dois anos sob nova 

administração. Nessa perspectiva, a separação 

entre a fábrica e os Catharino é uma marca na 

memória coletiva da população de Plataforma.

   A fábrica contava com uma grande quantidade 

de mulheres, que normalmente trabalhavam nas 

seções de tecelagem, administrando as máquinas 

e produzindo tecidos diversos. Dona Amália 

rememora essa condição.

 

   

   

   As relações entre os administradores da fábrica 

e os operários não eram uniformes, tendo ocorri-

do diversas mudanças nas relações trabalhistas, 

diretamente relacionadas ao contexto histórico e 

à oferta de trabalhadores. Dona Amália revela 

em sua narrativa que em um certo momento as 

operárias passaram a trabalhar com seis máqui-

nas, ao invés de quatro, como era antes. Clara-

mente há aqui uma tentativa, por parte dos 

administradores de maximizar o processo 

produtivo aumentando a carga de trabalho dos 

operários. Outro aspecto que está imerso nessa 

trama é a questão salarial. O trabalho por 

produção impunha ao operário a necessidade de 

trabalhar o máximo possível para melhorar sua 

renda, sendo que o prejuízo de ter máquinas 

paradas ou falta de energia elétrica não era 

custeado pela fábrica, mas impactava direta-

mente no trabalhador.  
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   A maioria tudo era ali da fábrica. Ali mesmo eu 

trabalhei... não sei se duas vezes ou três. Fui pela 

São Brás, depois.... Aí vai vender, ficou Fatbrás. 

Eu retornei, e depois fui pra Boa Viagem, não é? 

Dona Amália

   Eu trabalhava com tecido. Tecelagem. Era na 

máquina, não é? Trabalhava nas maquinas. 

Pegava seis máquinas.... Era. Trabalhava por 

produção... eram seis máquinas. Antes eram 

quatro, depois passou pra seis...Trabalhei muito 

tempo com isso. O trabalho era muito duro porque 

a gente ficava ali naquele rodízio, pra lá e pra cá, 

trabalhando naquelas máquinas... dá muito 

trabalho mesmo. Porque quando quebrava, aquele 

bocado de fio, aquela fiação.... Porque isso é que 

atrasava a produção da gente né? Quebrava, e a 

gente parava e ia depender do contramestre vir 

pra consertar aquela máquina que dava defeito, 

que esbarrava e tudo... Porque tudo era movido a 

eletricidade, não é? E agente tinha que... que era 

pra produzir os panos”. 
Dona Amália

Figura 9: Seção de tecelagem da fábrica 
São Braz em uma reportagem de 1918

   Era roubado sim. (riso) A produção era um 

horror. Não era nada diferente de agora de meus 

políticos. A gente recebia era uma coisa triste. E 

quando eu trabalhei na Boa Viagem era ainda 

pior. Não tinha dinheiro pra pagar... não sobrava. 

A responsabilidade que a gente tinha pra pagar 

casa de aluguel e tudo.

Dona Amália



Não à toa que Dona Amália, ao lembrar do 

trabalho na fábrica, centraliza sua narrativa na 

questão das máquinas que, ao quebrarem, preju-

dicava seu trabalho e sua renda.

 

   O trabalho por produção dispensava um 

serviço constante de supervisão do operário, que 

já teria sua renda comprometida caso não 

produzisse o melhor que pudesse. Mesmo assim, 

Dona Amália retrata que, além dos operários, os 

contramestres e fiscais faziam parte do quadro 

de funcionários da fábrica. 

   

   

   

   

   

   

 

   O sistema fabril, conforme relatado por Dona 

Amália era estruturado para responsabilizar o 

operário em quaisquer situações que a produção 

fosse atrasada. Quando se considerava que a 

máquina parava por negligência do trabalhador, 

o próprio era observado e condicionado a 

“resolver o problema”, e mesmo quando, por 

encargo de uma questão específica da máquina 

ou do fornecimento de energia da fábrica a 

produção parava, o operário tinha a obrigação de 

repor as horas de trabalho. Essa situação nos 

leva a uma compreensão acerca das relações 

trabalhistas na fábrica de tecidos São Brás, de 

forma que os industriais nunca perdem, pois o 

sistema de horas existe, condicionando o 

trabalhador ao cumprimento regular do período 

designado, mas está associado à lógica da 

produção, afim de colocar o operário em uma 

constante situação de pressão, para dar conta de 

uma produção que tinha de crescer às custas da 

sobrecarga do trabalho.

   A produtividade de cada operário era controla-

da a partir de rolos de linha, presos às máquinas 

e substituídos sempre que eram consumidos.
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   O contramestre... ele consertava as máquinas 

quando tinha defeito... que dava defeito no 

serviço.... Aí eu ia atrás deles, pra consertar. E 

tinha o fiscal que olhava tudo né? Tinha. Pra 

ver... porque nego saía pra fazer feira, né? Ele 

subia e ficava ali... mas caso assim... que 

ninguém... todo mundo era responsável e precisava 

trabalhar, porque era produção... Era assim.... 

Assim também, as vezes quando esbarraram, que a 

gente chamava esbarrar porquê... Era quando 

acontecia que o caso era grande. Quebrava muito 

fio. Quebrava muito fio ali, que ia ficar parado. 

Quer dizer, ali não era problema, porque às vezes 

dava problema. A gente, ali ia, às vezes tocava a 

máquina, que esbarrava ali, aquilo ali era... Era 

jogo duro, porque a gente resolvia nosso negócio.... 

Sabia que ali foi provocado por a gente, mas 

quando era da casa mesmo, da máquina, aí se 

botava uma bandeira, e ele vinha. Aí botava a 

bandeira, anotava, que era pra cobrir aquelas 

horas... Aqui eles não davam nada! Ficava ali nas 

costas da gente, o tempo que ficava parado... E que 

vinha a passadeira, que era muito fio pra passar. A 

gente ficava olhando ali aquele pente, aquela coisa 

ali enfiando e puxando. Puxando pra prender... 

Aquela coisa toda... Dona Amália

Figura 10: Um dos motores da fábrica São 
Braz em reportagem de 1918



  Porque tinha as conchas... como é que chama... 

enrolada...enrolada... que vinha, que eles coloca-

vam atrás da máquina e puxava pra frente, pra 

gente trabalhar. Aí na frente é que tinha todo o 

procedimento. Eles que vinham, montavam aquilo 

ali, aí vinha pra frente e tudo, acertava, dava a 

gente tudo ali em dias que a gente trabalhava. Aí 

tinha que ficar de olho naquelas máquinas... Era 

assim... Olhando, que enquanto a gente tava aqui 

a outra já tava ali, e se quebrasse um fio a gente 

tava lá, atento pra parar ela, pra não continuar 

né? Com fio quebrado. Aí a gente ia, às vezes no 

lugar que emaranhava tinha uns pentezinhos 

assim, de ferro. A gente tinha que desmanchar, por 

que às vezes fazia um buraco... desmanchar aquilo 

tudo ali pra trazer aquela fiação toda, pra encon-

trar aqui, tudo pra poder seguir. Não tinha como 

continuar não, com defeito.... Trabalhoso, muito 

trabalhoso.
Dona Amália

   

 

   Uma constante na narrativa de Dona Amália é 

a referência às dificuldades de sobreviver com o 

salário pago. Diante do esforço realizado e da 

busca pela garantia de uma produtividade 

sempre maior, a vida ainda é narrada como 

penosa. 

   Na tentativa de garantir uma renda extra, 

Dona Amália narra um momento marcante da 

sua vida, em que dobrou sua carga horária de 

trabalho, mesmo que contra o protocolo da 

empresa, para angariar um salário um pouco 

melhor do que o recebido.
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Figura 11: Paisagem de Plataforma em cartão 
postal de 1912. Destaque para a fachada da 
fábrica São Braz e fileiras de casas operárias 
ao fundo

   A gente pegava ali, porque morava tudo perto, 

não é? A gente entrava, quando tocava era onze e 

meia, e a gente ia almoçar. Trabalhava era... o 

serviço era de sete horas da manhã às quatro da 

tarde. Depois que passou pra... de turno, trabalhar 

de turno. Quando eu vim pra aqui mesmo eu já 

trabalhava no turno. Era de seis da manhã às 

duas da tarde e de duas da tarde às dez da noite, 

e de dez da noite às seis da manhã, mas aí era 

homem né? Que trabalhava. Só homem que 

trabalhava de dez da noite às seis da manhã. Foi 

quando eu vim pra aqui eu trabalhava de turno. 

Pegava de seis da manhã  às duas da tarde, ainda 

fiz... Pedi pra trabalhar... Na época tava perto de 

vir pra aqui, que a gente estava perto de receber a 

casa e não tinha nada aqui pra ver se comprava 

alguma coisa, pra me mudar... Daí eu pedi, que 

tinha seção... Que já tava tudo já se quebrando, 

pondo o povo pra fora, e eu pedi pra fazer uma 

extra por conta própria, né? Porque é um horror. 

Pedi, implorei pra trabalhar, porque ficava 

máquina parada... Eu sei que, nessa seção que eu 

trabalhava, aí era de sete da manhã às quatro da 

tarde, que ficava, aí foi quando eu pedi, que ficava, 

eu largava quatro da tarde e ficava parada. 

Terminou que... eu fui pedir ao gerente, o 

contramestre, fui pedir a ele pra eu trabalhar, pelo 

menos até seis da tarde, mas não constava não. Aí 

eu disse que precisava, e tal, mas ele falava: No seu 

horário você bate o cartão, de saída né? Quando 

eu sair. Agora eu ia... retornava, mas não batia 

cartão não. Aí ficava até seis da tarde, mas ainda 

morava lá embaixo. Eu morava pertinho da fábri-

ca.
Dona Amália



   A narrativa de Dona Amália evidencia a 

relação umbilical entre a fábrica e a moradia no 

bairro de Plataforma. Morar “pertinho da fábri-

ca” dispensava algumas obrigações patronais, 

como transporte e alimentação, colocando 

também o operário como responsável direto pela 

sua complementação salarial.

   

   

   

   

   

   

    

  Apesar das memórias narradas por Dona 

Amália nos levarem à uma compreensão do 

trabalho na fábrica de tecidos São Brás enquanto 

penoso e injusto, a condição de trabalhador 

operário é vista como uma sólida alternativa que 

garantia a sobrevivência dos moradores de 

Plataforma. A fábrica ainda é lembrada por 

muitos moradores antigos enquanto memória 

afetiva. As ruínas do empreendimento fabril, 

com sua beleza arquitetônica e histórica de 

natureza ímpar, são evidenciadas como símbolo 

de um passado em que a vida e a dinâmica social 

no bairro de Plataforma eram muito diferentes.

Atualmente o bairro de Plataforma é um reflexo 

de muitos problemas estruturais, que são conse-
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Figura 13: Tecidos nos depósitos das fábri-
cas da Companhia Progresso e União Fábril 
em 1957

(...) Tava ele também comigo, que era meu contra 

mestre. Ele vinha pra aqui também... Tava aí. Era 

seis da tarde que eu largava e ia pra casa. Depois 

eu dei pra passar, levar direto. Aí ele ficava, e 

ainda me ajudava, que ele era contramestre né? 

Ele consertava as máquinas... dava defeito e ele ia 

mexer lá. Ele ainda me ajudava quando ele estava 

de folga, de madrugada ajudava e tudo. Aí eu 

fiquei levando direto, e ele: você não vai aguentar, 

porque é duro. É duro. Aí eu pedi a outra (referên-

cia à filha), seis da tarde marcava, chegava em 

casa: esquenta uma água pra eu tomar banho... 

Quando eu chegava aqui era a hora do... que ele 

soltava lá... Aí eu saía correndo, chegava em casa, 

tomava banho... Aí tomava um café e voltava de 

novo. Aí ele ainda reclamava: você não tem que 

cumprir horário não. Você entra a hora que você 

quiser. E eu: Não! Eu tava era fazendo de tudo 

pra poder melhorar minha situação e tudo... 

Fiquei um tempão assim, nessa situação.

Dona Amália

Figura 12: Fábrica São Braz em uma foto de 
1928

Figura 14: Fábrica São Braz e o cais a sua 
frente



quências da rápida urbanização e intenso cresci-

mento demográfico.

   

   O povoamento acelerado veio acompanhado 

por problemas habitacionais, desemprego e 

pobreza generalizada. Sobretudo a partir da 

década de 1950, que, não por acaso, coincide com 

o contexto em que a fábrica de tecidos São Braz 

fechou suas portas pela primeira vez. 

  Nessa perspectiva, apesar de todas as dificul-

dades associadas ao trabalho operário em Plata-

forma, a fábrica representa um momento da 

história do bairro em que existia emprego. Con-

frontando as memórias dos moradores mais 

antigos com o contexto atual, o passado, que é 

sempre lembrado em associação direta com o 

presente, é narrado como melhor.

   

Pra voce saber um pouco mais...

   Situada no bairro de Plataforma, voltada para a 

Baía de Todos os Santos, próxima à Enseada do 

Cabrito, nos limites do Parque Metropolitano de 

Pirajá, encontra-se a Fábrica São Braz inaugurada 

em 1875 e desativada desde 1968. A importância do 

sítio em que está localizada a Fábrica remonta a 

época da colonização. Nesse local existiu a tapera do 

chefe Mirangaoba, senhor da aldeia de São João que 

no início da colonização foi transformada no 

primeiro aldeamento indígena promovido pelos jesuí-

tas no Brasil. A Fábrica São Braz foi construída 

sobre o local onde existiu um engenho de açúcar, 

provavelmente o Engenho São João. Neste engenho, o 

Padre Antônio Vieira proferiu sermão dirigido à 

Irmandade dos Pretos de Nossa Senhora do Rosário. 

Além disso, o território onde se encontra a fábrica 

assistiu às invasões holandesas no século XVII, e às 

investidas dos portugueses nas batalhas pela inde-

pendência da Bahia. A Fábrica São Braz pertenceu 

à CIA Progresso e União Fabril, de propriedade do 

senhor Bernardo Martins Catharino desde 1932 e 

tinha seu escritório localizado à Avenida Estados 

Unido, no Edifício União.

Fonte: IPAC
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Figura 17: Ruinas da Fábrica São Braz
Figura 15: Propaganda da fábrica São 
Brás, 1886 - 1887

Figura 16: As ruinas da Fábrica São Braz, o 
morro , a ferrovia e as palmeiras, em 1996



O SUSTENTO
 VEM DO MAR

   A história de Plataforma e São João do Cabrito 

é indissociável dos trabalhadores do mar. A 

pesca e a coleta de mariscos na maré são ativi-

dades essenciais para a garantia da renda e 

nutrição de grande parte da população local. Os 

pescadores de Plataforma e São João do Cabrito 

fornecem pescado para grande parte das peixa-

rias e comerciantes independentes que circulam 

por toda a cidade de Salvador. São milhares de 

famílias que, direta ou indiretamente garantem 

seu sustento, tendo o mar como o principal 

provedor.  

   No entanto, as experiências desses sujeitos, 

que com seu trabalho trazem sentido à vida de 

tantos outros, quase sempre ficam cativas em 

suas memórias. Ouvindo esses indivíduos e pen-

sando a história do local a partir do trabalho por 

eles realizado, podemos ampliar a nossa com-

preensão e nos envolver nas tramas da história. 

   

   Na rua principal do Matadouro, localidade do 

São João do Cabrito, pude conversar com o 

Senhor Nemésio, conhecido por todos por Pret-

inho, o pescador. Nesse ponto, já se pode identifi-

car que o trabalho realizado (a pesca) já faz parte 

da identidade do afável senhor de 69 anos.

   As relações de trabalho são indissociáveis da 

imagem e caracterização das pessoas, que se afi- 

mam no espaço em que vivem. Isso não ocorre 

somente com o Senhor Nemésio, mas parece ser 

um traço próprio do local. O Senhor José Fruto-

so dos Santos, de 66 anos, outro sujeito essencial 

para o desenvolvimento desse trabalho, é conhe-

cido no bairro como Zé da Ponte, devido ao 

serviço realizado ao longo de muito tempo na 

ponte São João. 

   Pretinho, o pescador, como orgulhosamente se 

define, se afirma como um filho legítimo do 

bairro, no qual reside, trabalha e com o qual 

afetivamente se identifica.

capitulo 3  
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Figura 18: Imagem aérea da Ponte São João e 
bacia do Cabrito



Sr. Zé

   Eu... Eu nunca... Eu aqui, eu sozinho aqui, 

Deus e minha família... No dia, na hora que tinha 

movimento de peixe aí eu tinha vizinho. Acabou o 

peixe, acabou a vizinhança e a gente ficava aí. 

Não tinha como ficar. Aqui tinha muito pesca-

dor... Agora que... Os famosos já foram todos. Era 

Vicente, Erasmo, João, o irmão de Erasmo, José 

Maia. Tudo era dono de rede. Zé da rede, chama-

do Josué,  já foram embora todos, todo mundo.

Sr. Nemésio

  Eu nasci aqui, to envelhecendo aqui e não 

conheço lugar nenhum, a não ser aqui... Desde 

criança aqui. Nunca saí... Se você me botar em 

certo lugar aí, eu não sei voltar... Todos os 

momentos de minha vida só é aqui. Nesse trecho 

aqui e a cidade de Salvador, aqui mesmo. Mas se 

você me botar pra outro lugar eu não sei voltar. A 

não ser que eu procure informação de um e de 

outro e chegue até aqui de volta, não é? ”. 

   Filho de pescador, Pretinho seguiu os passos 

do pai. Uma característica muito comum da ativ-

idade pesqueira em São João do Cabrito é a 

transmissão do saber entre as gerações, ancora-

do nas experiências dos mais velhos. O pai tenta 

passar ao filho aquilo que tem de melhor: o 

trabalho que realiza, do qual tira seu sustento e 

garante sua dignidade. Ainda muito jovens, 

crianças eram levadas nos barcos e canoas para 

que, observando e vivenciando o ofício, pudes-

sem aprender. Nesse contexto, trabalho e edu-

cação estão diretamente relacionados.  

   

   A pesca condicionava o movimento de pessoas 

no bairro, caracterizando o local. A origem do 

bairro de Plataforma e do São João do Cabrito 

está vinculada à atividade pesqueira e à fábrica 

de tecidos São Brás. Foi, portanto, o trabalho 

que viabilizou o povoamento do bairro e o esta-

belecimento de suas comunidades. Sobretudo no 

São João do Cabrito, a busca do pescado trazia 

vida e marcava as relações sociais.
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   Olha. No momento, quando eu tinha meu pai e 

minha mãe, eu convivia lá, né? Em uma casa lá 

na frente. E a vida da gente sempre foi dura. Meu 

pai era pescador, certo? E a gente tinha uma vida 

difícil, porque... Se a vida agora, no momento, tá 

difícil, pior era antes. Antes era muito pior do que 

isso que você tá vendo aí. A gente passava dificul-

dades... Apesar que, meu pai vivia de pescaria... 

Aí era dia bom, dia ruim, sabe como é né? Essa 

vida de aventura... O cara não faz fé em nada. 

Dia tem, dia não tem nada, e é um sacrifício. Eu 

comecei a pescar menino! Com meu pai rapaz. Eu, 

quando comecei a pescar, eu vou explicar... Isso 

aqui, digamos... Essa tábua tá aí? Era negócio de 

Figura 19: Barcos de pesca na bacia do 
Cabrito

Sr. Nemésio

cebola... de caixote de cebola né? Que nego faz? Aí 

era uma lasca dessa aí... aí meu pai me levava, eu 

sentado. Ele dizia: Vá remando com isso. Meu pai. 

Porque, se eu era pequeno e não sabia fazer nada? 

Comecei assim. E aí eu fiquei... Meu pai foi 

chegando na idade, na lógica, e eu fui crescendo, 

na vida, junto com meu pai.



   A memória da pesca segue associada às dificul-

dades relacionadas ao trabalho e à sobrevivência. 

Viver como pescador no bairro significava uma 

vida dura e difícil, marcada por preconceito e 

superação. Pretinho, ao narrar suas experiên-

cias, nos dá pistas para entender a desqualifi-

cação atribuída pela sociedade ao ofício de pesca-

dor, que carregava o doloroso estigma da pobre-

za. A memória das dificuldades, inevitavelmente 

estabelece um elo comparativo com o presente, 

em muitos casos considerado melhor. Passado e 

presente se confundem a todo instante, uma vez 

que é a partir do presente que o passado é re-

construído enquanto narrado.

 

   O valor baixo pago pelo pescado e a dificuldade 

em comercializar, uma vez que o bairro se 

encontrava muito distante das zonas centrais da 

cidade de Salvador, sendo, portanto, considerado 

isolado, são pontos centrais na narrativa de 

Pretinho. 

  No entanto, a navegação no mar e busca pelo 

peixe também são apontadas como aspectos que 

marcaram as dificuldades vivenciadas. Sobretu-

do em períodos chuvosos, o pescador, diante da 

necessidade de buscar seu sustento, era obrigado 

a se arriscar, se submetendo ao frio e outras 

adversidades.
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   Como pescador ninguém vivia! O peixe tinha, 

mas não tinha valor. Né? Porque, no momento 

agora tá tendo valor, o peixe tá tendo valor. Você 

pega qualquer punhadinho de peixe e tem 

dinheiro, antigamente você pegava muito e não 

tinha nada. Dava no mesmo. Entendeu? É. Aí  

você tinha... Às vezes você procurava até a quem 

vender, e nem achava. O que você pegava...O peixe 

conseguia vender. Só não tinha valor. E a maioria 

de certo tipo de peixe ninguém queria: Ah! Eu vou 

comer esse engasga gato? Chamava de engasga 

gato o Xangó. A sardinha... Cheia de espinha, eu 

vou comer isso? Agora a sardinha é... Serve até de 

remédio. É. Tem gente que compra de bocado. É. 

Gente que tem problema não sei de quê... A 

sardinha. Pra você ver que diferença ficou.

Sr. Nemésio

Figura 20: Barcos de pesca na bacia do 
Cabrito

   No inverno o pescador passa muita dificuldade, 

porque ele quer ir pro mar e nem sempre pode, 

porque o mar ta violento, entendeu? O mar tá 

violento. Muda, começa a chover... vento duro, o 

mar de não sei quantos metros de altura... Que 

nem a Capitania fica pedindo... Passa todaa hora 

na televisão pro pescador não ir pra mar aberto, 

né? Chama mar aberto o mar afastado daqui, de 

onde a gente mora, daqui, e aí o pescador passa 

dificuldade, momento ruim mesmo. É ruim 

mesmo. Nem sempre você pode ir lá, tem vezes que 

você fica um ou dois dias sem poder ir lá, porque a 

pesca mais pra fora é mais perigosa. Você olha pro 

lado de cá você não vê não.Você tá lá no meio só de 

água, entendeu? Só de água. Aí você tem é que 

chamar por Deus e olhar o momento que tá melhor 

pra você poder ir lá fazer sua pescaria. 



   

   Devido ao trabalho pouco valorizado no con-

texto social e à baixa remuneração, o pescador 

vivia momentos de muitas necessidades, reme-

morados com grande emotividade pelo senhor 

Nemésio. Em muitos casos a garantia do alimen-

to para a família não era assegurado. No entanto, 

os sentimentos que tomaram posição central em 

sua narrativa são relacionados às humilhações 

sofridas por ser pescador e por ser pobre, 

condições que, no contexto evidenciado, estão 

profundamente associadas.  

   

      

   Como a venda do pescado era difícil, em muitos 

casos o pescador é obrigado a vender o fruto do 

seu trabalho a um valor muito baixo, tendo em 

vista que não possui métodos de conservação, 

tais como freezers com ampla capacidade de 

armazenamento. 
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E olhar também quando é que o tempo tá mudan-

do... pra ver se dá tempo de chegar em terra. Essas 

dificuldades que o pescador... passa agora. Tá 

dificuldade grande. Esse tempo agora, de agora 

em diante aí... Uns quatro meses aí... (pausa) 

Muita dificuldade. Muita mesmo, não é 

pouquinha não. Muita! 

Nem sempre a gente faz o que quer porque a gente 

quer fazer. As vezes a gente faz é obrigado. A 

necessidade que eu passava, como eu falei. Como é 

que eu não ia lá? Eu cansei de sair de dentro de 

casa, malmente só de bermuda, já sabendo que eu 

ia passar aquilo ali. Até o outro dia de manhã. O 

relento, chuva, vento... quantas vezes a canoa foi 

até pro fundo? ”  

Sr. Nemésio

chegou aqui na minha porta. Ai eu falei assim: Eu 

sou pescador. Ela olhou, olhou... ‘Eu ia querer um 

copo de água’. Eu digo: Quer água, eu lhe dou? 

“Ela: Não, não, não, não, deixe, deixe.”  Quer 

dizer.... Aí, praticamente tava com o quê? Com 

nojo né véi? Entendeu? O cara pescador.... Beber 

água na casa dele... Situação da porra... Aí você 

olha e você se sente como véi? Tipo um cara 

humilhado, né? (pausa) Porra! Eu não sei nem.... 

Não gosto nem de ficar me lembrando de certas 

coisas que eu passei na minha vida. Eu, pra o que 

eu era, agora eu... Graças a Deus eu sou um cara, 

atual, realizado. Vou mentir não. Agora quem 

anda me procurando é os outros, né? (risos).Meus 

filhos, até achar um pente.... Eu me lembro como 

hoje, o meu filho primeiro, doa homens, porque o 

mais velho é a menina.... Eu tenho uma filha 

mulher... Eu, pescando, achei um pente na maré, 

na beira da praia, achei um pentezinho. Aí eu 

trouxe esse pente, pra pentear o cabelo de meu filho 

recém-nascido...

Sr. Nemésio

   Eu não vou vender nada a pescador, pra não me 

pagar? Muitos falou isso comigo. Eu vou beber 

água na casa de Pretinho? Eu vou beber água na 

casa de Pretinho? Pretinho pescador, vou beber 

água na casa dele? É... Quer dizer, ainda tinha 

nojo da gente. Agora não, agora todo mundo me 

procura, que fica me beijando, me agarrando... 

Nego tinha nojo rapaz, de chegar.... Minha casa 

era alta, quando chegava assim... Eu conheci uma 

pessoa, essa pessoa ainda tá até viva...Um dia ela Figura 21: Pescadores 



   Em Plataforma e São João do Cabrito, existiam 

pessoas que compravam todo o pescado e, dessa 

forma, conseguiam vantagem sobre a comercia-

lização dos produtos, que acumulavam valor 

conforme passavam pela posse de intermediári-

os. Ao fim de todo esse processo, quase sempre o 

pescador é aquele que tem menos ganho.

   Em muitos outros casos, quando o trabalhador 

não tinha a posse da embarcação ou de quaisquer 

outros instrumentos necessários, se via obrigado 

a trabalhar para terceiros, o que nem sempre era 

favorável. Pretinho narra uma das vezes que 

passou por tal condição e deixa perceptível o 

trauma advindo desse processo.
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   Tinha um senhor que o peixe todo era passado a 

ele e ele vendia, passava por reteiros. É... Chama-

va reteiros... Naquela época. Aí o povo entregava 

o peixe a ele. Só ele repassava a todo mundo, mas 

só entregava a ele. Hoje não, hoje tudo o que vende 

aí é na mão de quem quer.

Sr. Zé

   Eu pescava com os outros! E quando queria me 

levar, desfazendo de mim rapaz! Ó rapaz, teve um 

cara aqui que eu fui pescar na rede dele... Ele 

tinha um calão, ele tinha um calão, chamava rede 

calão... Que a gente botou três lanço de noite... O 

lugar chama lanço grande, de rede de calão... Aí 

essa rede pesca com dez pessoas. Aí vem muito 

carrapato, vermelho, avoador, esses tipos de 

peixe... Toda marca de peixe. (pausa) Como eu era 

novato, que eles me levaram, aí eu achei de pegar 

uma quatinga, que chama o nome quatinga... 

Deste tamanho, um negócio lá. Aí teve um mesmo, 

colega da gente, que era um colega da pescaria e 

que falou com um cara pra me levar que eu tava 

precisando, falou assim: aqui tem um que parece 

que tá morrendo de fome! (pausa) Aí eu escutei, 

né? Mas, na precisão eu fiquei calado. “Eu digo: 

 deve ser comigo.”  O novato aqui é eu, da rede do 

cara... Aí quando chegou aqui, aí ele tornou a 

repetir: É... Chegou um morta fome na rede. Aí eu: 

É comigo! Novato na rede... Aí eu peguei, rapaz... 

me lembro como hoje...Tinha aquela... Aquele 

negocinho de canabraba, que nego fazia, aquelas 

cestazinha, né? Mocó... Mocópiu... A gente chama 

mocó... É com alça... Mocópiu. Aí eu cheguei pra 

ele e falei assim: Ói, o único novato que tem aqui 

nessa rede é eu! Vim porque precisei, e não vou 

mentir que tô precisando, mas você vai ficar com 

tudo o que eu consegui aqui! Eu peguei esses 

peixes e não vou levar pra minha casa! Pode ficar 

pra você! Aí rumei em cima dele, o peixe... E não 

quis o "quião", o meu dinheiro, eu não quis 

também. (pausa) Eu vim pra dentro de minha 

casa com as lágrimas descendo no olho meu 

irmão! Por isso que eu tô dizendo a você da minha 

dificuldade. (pausa) Ói, isso é que é um cara 

desfazer um do outro meu irmão. Entendeu? As 

minhas lágrimas desciam... De ódio... É ódio... Já 

viu o cara com ódio? Ódio profundo dentro do 

cara, pra marcar, como marcou o meu até hoje.

Hoje em dia eu pego e dou é aos outros rapaz! E 

dou é bom, não é ruim não! Eu dou é bom! Dou 

bom e dou de coração, de cara alegre e brincando! 

Como eu tô falando a você que tenho minhas redes 

aí... Nego me dá o que quer, eu nem ligo. Não ligo 

não rapaz! tô dizendo a você que não ligo, porque 

eu passei isso antes. Se fosse outro: Ah! Eu passei 

aquilo e agora eu vou pegar fulano e vou desfazer 

nele também, em um e outro, porque eu passei por 

isso. Mas não é... O cara lhe dá um murro, você 

não dá outro murro nele não, se você puder, você 

vira e: Ó lá meu irmão, vá lá que outra hora você 

vai achar quem dê em você aí. É. Se o cara te 

negar uma coisa, quando ele precisar de você, você 

dê.  É o que acontece comigo...Eu já pensei em 

muita, muita gente... Nego não me... às vezes não 

me dava e ainda desfazia de mim. Mas agora eu   



 Na maioria das vezes, o próprio pescador 

domina a técnica de costura para confeccionar e 

reparar os furos nas redes, como é o caso do Sr. 

Nemésio.  Além das redes de pesca, uma outra 

técnica narrada por Pretinho é o uso de anzóis 

intercalados e jogados ao mar, denominados de 

“groseiras”.

   Em relação ao pescado, existem os peixes mais 

valorizados, aos quais são atribuídos maior valor 

comercial e os peixes que, em função da 

abundância, tamanho, quantidade de espinha e 

outras características são menos valorizados e, 

portanto, vendidos a baixos preços. O bairro do 

São João do Cabrito é amplamente conhecido 

pelo porto em que desembarcam os barcos e 

canoas dos pescadores. O peixe mais comercia-

lizado é a sardinha que, vendida a preço 

acessível, é uma opção barata e nutritiva de 

alimentação. Atualmente pessoas de muitos 

lugares de Salvador e até de outras cidades 

recorrem ao trabalho dos pescadores da região 

para garantir sua compra e alimentar o comér-

cio.
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   A principal técnica de pesca era o uso das 

redes, o que atualmente ainda é uma realidade. 

Para tal, grupos de pescadores eram formados 

para espalhar a rede no mar, a fim de se benefici-

arem proporcionalmente do pescado obtido. As 

redes variam de tamanho, tendo algumas tão 

grandes que, para sua utilização, dependem de 

ao menos doze pessoas. 

   

faço o quê? Que nada rapaz, pode levar. "Pô Pret-

inho, você tem isso aí?" Eu digo: rapaz, eu vou ver 

se dou um jeito pra você nisso aí...Tome! Dou 

mesmo! Eu dou de coração rapaz, não vou mentir 

a você não. Dou de coração. O coroa aqui, que está 

aqui no momento, que Deus está conservando, 

passou muita humilhação, nessa vida de pescaria. 

É. É por isso que eu não quero que... Eu não 

desejo... Pra todo mundo... Uns sim, outros não... 

que vivam nessa vida... Não que ela não preste, ela 

presta. Ninguém morre de fome como tá no 

momento, né? Não morreu ninguém até agora, 

não vai morrer agora... de fome. Mas não é vida 

pro cara confiar muito nela, e principalmente 

quem não tem o que é seu, que trabalha pros outros. 

É.”  

Sr. Nemésio

Figura 22: Pescador caminhando na Ponte São 
João

   Groseira. Groseira. É um negócio que bota uma 

linha cheia de anzol. De dois metros em dois 

metros tem um anzol garrado. Aí você pega o 

peixe miúdo e isca, e aí lança na maré, digamos... 

Com quinze minutos, uma hora, meia hora de 

relógio você vai e dá a puxada... Aí aquele 

guloso... Que chama guloso, o graúdo, que gosta 

dos miúdo pra se alimentar... Aí quando barra, 

que estica... Tá garrado, tá garrado. Agora tem 

pouca groseira, mas em momento de, atualmente, 

de rede tem dobrado; Atualmente de barco é dobra-

do. Você vê como é todo ocupado... É barco, é 

escuna, é tudo. Mudou tudo. Tudo.

Sr. Nemésio



   O peixe mais caro, antigamente... Que ainda é 

mais caro no momento, era o Roubalo, era o 

Pampo, Pampo da espinha mole, entendeu? Era a 

Cavala, que ainda é, no momento, a Cavala 

grande, a Cavala... Tinha outros tipos de peixe, a 

Guaricema, que no momento, era e ainda é dos 

mais caros...É... Aquelas Carapebas grandes raja-

das, cada Carapeba grande retada, peixe de 800g, 

1Kg. Que... No momento, antigamente,tinha esses 

peixes como tem agora, mas só que era mais caro... 

Era ele, como é agora no momento, eles ainda são 

os mais caros, porque os miúdo é mais barato. Tem 

peixe aí de dois reais 1 Kg, e tem peixe de vinte 

conto o Kg. Hum. Quem é o mais caro, vinte ou 

dois? É o de vinte. (risos) É coisa melhor, o que 

falei da diferença do que tá agora, que agora tem 

gente que tem condições de comprar 2 Kg de peixe 

graúdo, que a vinte, dá quarenta reais. Tem gente 

que compra até 5Kg, cem conto que ele tem. O que, 

antigamente, um cara como eu, se eu não fosse 

pescador não ia poder comer 1 Kg de peixe. 

Mesmo antigamente, ele mais barato, eu não ia 

poder comer ele, porque ele era o caro, entendeu? 

Era o caro, era ele, o graúdo. Aí o que eu ia fazer... 

Eu vendia sempre os maior e usava mais os menor, 

porque quase ninguém queria, entendeu? E sobre-

vivendo a vida, não é? Vida dura! Pra ganhar a 

vida era dura!

Sr. Nemésio

   

   

   

  Na narrativa do Senhor Nemésio, a pesca no 

contexto atual é menos penosa e mais compen-

satória do que a atividade no “seu tempo”. O 

tempo histórico, em relatos de memória, está 

circunscrito na vida e nas experiências do sujeito 

que narra. Ao enfatizar as melhorias do 

presente, o ponto de partida para a comparação é 

a própria vida do indivíduo, que no caso, foi 

fortemente marcada por dificuldades extremas.  

Mesmo reconhecendo que a pesca realizada no 

contexto do presente é “melhor”, Pretinho se 

orgulha de um dos seus filhos ter conseguido um 

emprego em um setor diferente, fora da ativi-

dade pesqueira.

24

   Tem um filho meu bem empregadão mesmo... Ele 

vivia de pescaria e pescava na minha rede comigo, 

o meu filho caçula. É. É bem empregado em uma 

firma da porra! Largou a pescaria, largou tudo! 

O cara é... Como é... Meu filho caçula... (pausa) 

Só tem dois pescando... Homem, só. E um bem 

empregado. Graças a Deus... Deus ajudou meus 

filhos... Saiu dessa vida e tá numa boa, não é? É, 

é, é. Ele tá bem empregado. Graças a Deus... Não 

sei nem o que falar... Sei nem... Hum... Graças a 

Deus. Deus é bom demais, Deus é maravilhoso... 

(pausa) O que eu passei, no momento, antiga-

mente, eu não quero que ele passe não, nem ele e 

nem mais nenhum não. Quem já tá, já tá... Não 

tenho mais filho pequeno mesmo e não vou ter 

mais nenhum, mas quem chegar agora em diante 

aí, se ele puder arrumar um emprego é bom, 

porque a vida de pescaria é um sofrimento. Relen-

to... Aí, você vê um tempo como esse aí, inverno aí, 

o cara sai pro mar de noite, toma chuva como a 

porra... cada chuva retada. Chega de manhã 

tremendo...”  

Sr. Nemésio

Figura 23: Pescadores 



   A história do bairro de Plataforma e do São 

João do Cabrito está circunscrita na vida das 

pessoas. A partir das memórias daqueles que 

vivem, trabalham e constroem laços com o 

território, podemos entender melhor as influên-

cias sociais, políticas e culturais. O mar, para os 

pescadores e tantos outros que vivem dos seus 

frutos é símbolo de gratidão. Apesar da vida 

penosa, da pobreza e demais dificuldades, são os 

proventos da maré, obtidos a partir do trabalho, 

que salvam tantos indivíduos da fome.

 

   

 Pretinho, ao fim da sua narrativa dá sinais do 

quão grato é às oportunidades que teve e à 

condição que hoje se encontra por causa do 

trabalho realizado e da possibilidade de buscar 

seu sustento na natureza. O trabalho emerge 

como uma postura afirmativa diante da realidade 

difícil. É o principal instrumento de superação.
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   Eu sou pescador antigo. Desde menino, com um 

pedaço de tábua, com meu pai. Minha infância 

toda foi isso aí. Eu trabalhei pouco tempo e voltei 

a pescar tudo de novo. Comecei a ter tudo meu, 

graças a Deus... e digo: vou trabalhar pra 

ninguém rapaz? Vou trabalhar pra mim mesmo! 

Eu sei pescar! Vou com meu pensamento... Sei 

pescar. Vou trabalhar pra ninguém, pra ninguém 

ficar me humilhando nem nada... Eu vou 

trabalhar no que é meu! Aí eu comecei a ter rede, 

canoa... A porra toda é meu... Que eu tenho ainda. 

A pesca me ajudou muito! Favoreceu! Favoreceu 

demais! Graças a Deus... E como! Porque se não 

fosse ela, eu não tava onde eu tô. Né? Nessa idade, 

aposentado, e com tudo meu aí... Sobrevivendo, 

né?

Sr. Nemésio

Figura 24: Pescador



A conquista
do lar

   O estudo acerca da construção histórica dos 

bairros de Plataforma e São João do Cabrito nos 

permite compreender que a história do lugar é, 

antes de tudo, uma história de resistência. Para 

os trabalhadores que fixaram suas raízes no 

bairro, nada veio de graça, e os processos de 

trabalho e moradia nunca foram fáceis. A 

memória do trabalho nas narrativas construídas 

pelos entrevistados, sempre é contada de forma 

doída, mesclando o sentimento que enuncia a 

exploração sofrida com a vitória de ter passado 

por todas as adversidades e sobrevivido. Nesse 

contexto, a questão da moradia está diretamente 

vinculada ao trabalho, pois era a partir dele que 

se conquistava o chão no qual se assentava, 

garantindo segurança a si próprio e à família.

  Em Plataforma e São João do Cabrito o 

trabalho era um condicionante à moradia.

  No Conjunto Senhor do Bonfim, localizado na 

parte alta do bairro de Plataforma, pude conver-

sar com Dona Amália, de 88 anos. A partir da 

sua história de vida podemos entender a nature-

za da relação que condicionava a moradia ao 

trabalho, em um contexto em que, ter uma casa 

própria era um sonho, muitas vezes distante.

Moradora do bairro por 76 anos, a relação de D. 

Amália com o lugar começou quando a mesma 

tinha apenas 12 anos. Vinda de Santo Amaro, foi 

enviada à Plataforma para trabalhar em uma 

casa de família, prática muito comum na época, 

uma vez que famílias pobres do interior, em 

função das dificuldades de garantir o sustento de 

todos os filhos, os enviava para trabalhar em 

outras cidades. Dessa forma, a família conseguia 

uma renda e deixava de arcar com o sustento 

direto de um dos filhos.

capitulo 4 
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Figura 25: Vista de Plataforma em 1975



  

   

  Esse momento inicial da narrativa de Dona 

Amália nos remete a uma característica marcan-

te da história do Brasil. A educação básica, 

desvinculada do trabalho, sempre foi uma reali-

dade para as famílias com padrão social mais 

elevado. Nas famílias mais pobres, a convivência 

entre trabalho e estudo, isso quando o trabalho 

possibilitava ao jovem uma vivência escolar, era 

uma realidade determinante. Outra questão 

importante é a perspectiva do trabalho domésti-

co, que era visto à margem da legislação 

trabalhista, característica que ainda hoje não foi 

plenamente resolvida.

    Na narrativa de D. Amália o trabalho na fábri-

ca de tecidos São Brás representava ascensão na 

sua condição, uma vez que possibilitava o acesso 

à moradia, garantida a partir da concessão de 

uma das casas da Companhia Progresso e União, 

mediante pagamento de aluguel.

   

  

 

Em Plataforma e São João do Cabrito, a Com-

panhia Progresso e União, sob posse da família 

Marthins Catharino era proprietária de um vas-
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Dona Amália

Eu tinha 12 anos quando vim pra cá trabalhar em 

uma casa. Assim... Me trouxeram pra eu fazer 

companhia à família, não é? (pausa) Vim sozinha. 

Vim pra uma casa lá em São João. Ali em São 

João. Morei uns tempos lá com essa família e 

depois me mudei pra Plataforma e fui trabalhar 

lá. Batalhando, fui trabalhar na fábrica.... Fiquei 

lá nessa casa muitos anos. Um bocadinho de ano, 

fiquei lá. Depois saí. E essa família ainda existe. 

Estão espalhados, mas ainda tem uma porção lá 

em São João, ali no alto da Rua Formosa.Eu saí, 

fui pra morar lá em Plataforma, morar com uma 

senhora que era sozinha... Fui lá morar com ela... 

Eu costurava, fazia bordado, essas coisas, pra me 

manter. Morei com ela uma porção de tempo. Aí 

fui trabalhar na fábrica, na fábrica São Brás... E 

aí foi quando eu fui buscar minha mãe.

   É. Aqui na fábrica São Brás, porque, de muitos 

anos era essa agonia... Ói, tinha um livro assim, 

ó... Tudo de nome de gente pra conseguir casa. 

Porque era muito barato... A casa era barata, não 

é? A gente também não ganhava quase nada... E 

era alugada. Só que era vantagem porque era 

descontado. A gente recebia e já descontava. 

Tinha que trabalhar pra poder morar. Trabalhava 

e batalhava pra conseguir, porque não era fácil 

não. Conseguir a casa.

Dona Amália

Figura 26: Vista de Plataforma em 1904

Figura 27: Vista do núcleo operário de 
Plataforma em 1937
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   A maioria das casas daqui foi feita pela fábri-

ca... Pelos Catharino. Arrendava o terreno na 

mão dos Catharino e aí faziam, umas casinhas 

baixinhas que ia fazendo... Depois melhorou a 

situação e todo mundo foi fazendo as casas de 

construção e aí mudou. 
Sr. Zé

  

to território. Suas posses englobavam a fábrica 

de tecidos, outros empreendimentos fabris, 

fazendas, cortumes, armazéns, praticamente 

todas as casas construídas na região e terrenos 

utilizados para diversos fins. 

   

   No bairro de Plataforma, trabalho e habitação 

eram pontos interligados. A instalação da Fábri-

ca de tecidos São Brás seguiu uma lógica já 

comum na história da industrialização brasileira: 

a construção de uma vila operária para garantir 

alojamento aos trabalhadores. Essa estratégia 

era talvez a única possível para assegurar a 

mão-de-obra, possibilitando o funcionamento 

regular da fábrica, uma vez que o bairro era 

isolado do centro urbano de Salvador e os meios 

de transporte disponíveis em fins do século XIX 

e início do século XX, contexto de instalação e 

estruturação da fábrica em Plataforma, não 

garantiam efetividade no acesso à região.

  Dessa forma, a primeira política de trabalho 

estabelecida na fábrica foi a construção dos 

alojamentos para os operários e associação 

direta entre trabalho e moradia. As casas só 

eram disponibilizadas para os trabalhadores 

empregados na Fábrica São Brás, característica 

que perdurou por décadas. As habitações foram 

construídas de forma a abrigar os trabalhadores 

e suas famílias, uma vez que, não eram raros os 

casos em que todos na família eram empregados 

na fábrica. Haviam setores que trabalhavam, 

quase que exclusivamente com mulheres, 

enquanto que existiam horários determinados 

de trabalho em que predominava a mão-de-obra

Figura 28: Vista da praia de Plataforma em um 
cartão postal em 1902

Eu trabalhei na época da São Brás, a legítima. 

Que era dos Catharino. Dos Catharino. Os Catha-

rino é quem mandava tudo! Isso tudo por aqui e 

Pirajá... Até Pirajá era dos Catharino. Eram 

donos aí. E tinha uma confusão aí... Eu sei lá... 

Os políticos não entendia muito isso... Tanto que o 

pessoal conseguia terreno, essas coisas, pagavam 

lá aos Catharino que,e eram donos. Depois foi 

desaparecendo isso.

Dona Amália

Figura 29: Vista da Rua Úrsula Catharino,1999



masculina. Os jovens, com a saída dos pais já 

entravam como aprendizes, dando continuidade 

ao suprimento de mão-de-obra à fábrica. As 

primeiras casas foram construídas nos arredores 

da fábrica, em ruas adjacentes ás instalações. 

Foram construídas em linhas, de forma que as 

paredes entre as habitações, em muitos casos, 

eram compartilhadas. 

  Outras casas, no entanto, foram construídas em 

pequenos grupos de três ou quatro habitações, 

de forma dispersa. Isso pode ser explicado em 

função de que alguns alojamentos foram sendo 

construídos conforme a necessidade por 

trabalhadores crescia, o que implicava na cons-

trução de mais moradias.

   Podiam ser encontrados entre os trabalhadores 

da Companhia Progresso e União Fabril, 

pedreiros e outros empregados na construção 

civil, que atuavam fazendo reparos nas insta-

lações da fábrica e das casas alugadas aos 

operários. Conforme a fábrica garantiu supri-

mento seguro de mão-de-obra, a política de con-

cessão de alojamentos aos trabalhadores foi 

sendo reestruturada. Ao invés disso, a Compan-

hia Progresso e União Fabril passou a arrendar 

terrenos para aqueles que quisessem e pudessem 

construir suas casas em terras do bairro. 

   Muitas das casas construídas em Plataforma e 

São João do Cabrito, sobretudo a partir da 

década de 1930, foram a partir de terrenos 

alugados pela União Fabril. Progressivamente 

os negócios da Companhia foram se direcionan-

do para o setor imobiliário, sobretudo a partir 

das sucessivas crises da Indústria Têxtil, no pós 

Segunda Guerra Mundial. 

   A partir da década de 1950 o bairro de Plata-

forma passava por uma marcante transição: de 

bairro operário à bairro residencial. Muitos dos 

trabalhadores que foram demitidos puderam 

manter suas habitações a partir de acordo com a 

Companhia e o pagamento do aluguel, outros até 

conseguiram a posse pela casa mediante com-

pensação pela indenização que deveriam receber. 

Em 1959, com o primeiro fechamento da fábrica 

São Brás, os trabalhadores que viviam nas casas 

foram autorizados a ficar como inquilinos. Com 

a reativação da fábrica, em 1961, sob o nome de 

Fatbrás, a moradia foi desvinculada da relação de 

trabalho, mesmo no caso de operários que eram 

vinculados à antiga São Braz.
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Figura 30: Mapa da ocupação do território de Plataforma na primeira 
década do século XX, em vermelho, a localizacão da Fábrica São Braz 
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   Na narrativa de D. Amália, um momento mar-

cante e traumático foi o processo de despejo que 

sofreu, ao ser obrigada a se retirar da casa na 

qual viveu 27 anos, intercalando a estadia entre 

Plataforma e São João do Cabrito, como afirma 

no texto abaixo. Essa narrativa contradiz a 

perspectiva de que a família Catharino agia como 

benfeitora, no que tange à assistência e cuidado 

com os trabalhadores e ex-trabalhadores da 

fábrica, possibilitando outra perspectiva de 

análise das condições de trabalho e moradia no 

bairro.

  

   E... Eu morava assim do lado de baixo, corre-

dor. E as casas era da Companhia. Só que mudan-

do, e essa agonia toda. Uma agonia do... dessas 

casas que saiu, que foi tudo resolvido lá na fábri-

ca. Aí esse cara foi pra lá pra tomar conhecimento, 

quem era o pessoal das casas, mas, aquilo tudo ele 

tava pressionando o pessoal, o povo, por causa das 

casas. Que pagavam tudo barato né? Mas era 

gente já de muitos anos, nas casas e tudo. Aí ele 

ficou.... Por sinal era assim... a rua que tinha, a 

rua Úrsula Catarino, assim ó, que desce, tinha a 

rua assim, e a gente do lado de baixo. Eu fazia 

aqui, naquele ponto que eu... de lá de casa eu ouvia 

o colégio. Prestava atenção a Dinalva que estuda-

va lá. Aí ele começou sondando... saber quando ia 

se mudar, porque a gente já tinha recebido a chave, 

no sorteio e tudo, a chave, aí ele ficou pressionando 

Só que eu estava ajeitando, tinha que providenciar 

o carreto, essas coisas tudo pra ir. Porque na fábri-

ca, os donos de lá, eles deu o transporte, o  carro, 

mas era assim, quando tivesse a vaga dava pro 

pessoal fazer o transporte, trazer os carreto. Mas 

tinha muita gente que precisava, aí tava demoran-

do. Aí deu pra perseguir, pra procurar. Aí tava ali 

perto e mandou me chamar, eu disse: claro! O cara 

era um dos netos, eu não lembro o nome dele mais 

não. Aí eu fui e disse: não, eu estou esperando, vou 

me mudar sim, porque teve muita gente que... que 

pegou as casas mas ficou... nas casas, porque 

pagava barato e tudo que ficou. Eles estavam me 

pressionando pra sair, pra me mandar logo né? 

Mas eu ai fiquei. Eu tinha... acho que vinte e sete 

anos de casa. Com a troca de lá de São João com 

a de cá era. Vinte e sete anos. Ai eu, fiquei, disse: tô 

esperando resolver para me mudar... Por sinal, 

tava de férias e peguei as férias tudo para me 

mudar. Ai fiquei aguardando, porque Doutor 

Francisco disse que ia dar o transporte, mas ai 

foi... porque sempre tem os puxa saco. O que 

tomava conta já era um outro, não é? Que tomava 

conta dos... como chama... ai ficou massacrando, 

dando aquele que: ah! Que ainda não tinha opor-

tunidade, ai que tinha que esperar, não sei o que, 

aí ele vivia pressionado e eu dizia: não se preocupe 

não porque vou entregar a chave sim. Eu vou 

entregar, porque eu tenho interesse de me mudar. 

Aí ficou... tá tudo bem. Aí aconteceu de... ai chegou 

e tudo, pra fazer a mudança. Aí eu fiquei esperan-

do, o dia todo, pra fazer a mudança, aí aconteceu 

de tarde. Foi de tarde, aí veio a mudança. Aí quer 

dizer, eu não tive oportunidade quando cheguei 

aqui já foi tardinha, pra descer pra entregar a 

chave né? E outra, eu deixei um objeto dentro de 

casa, que foi uma troca que eu fiz lá com uma casa 

de material, que tem em cima tudo... Aí quer dizer, 

eu não tive oportunidade quando cheguei aqui já 

foi tardinha, pra descer pra entregar a chave né?  

Figura 31: Praça São Braz, Plataforma em 1976
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   A partir da narrativa de D. Amália podemos 

perceber que o processo da moradia em Platafor-

ma não foi pacífico. A constatação de que existia 

direito à indenização ou à propriedade do imóvel 

era algo que circulava entre os trabalhadores da 

  
E outra, eu deixei um objeto dentro de casa, que foi 

uma troca que eu fiz lá com uma casa de material, 

que tem em cima tudo...

Ficou lá pra ir pegar, que o rapaz não foi pegar. 

Aí eu disse que eu desço amanhã. No outro dia eu 

desço.  Aí fiquei, passei a noite aqui, foi de manhã 

eu desci. Quando eu fui descendo aí eu tô vendo 

que eu fui chegando na esquina da minha rua que 

virava, quer dizer... virava assim... tinha essa rua 

aqui, e eu virava aqui, minha rua já era outra 

aqui de baixo. Fazia fundo com essa rua que eu 

passei, e tinha um morador que era também de 

fábrica, de lá. Mas era puxa saco desses caras, 

ficava lá e tudo, prestando atenção, ficou vigian-

do... achou que eu não ia entregar. Aí ele começou 

me gritando quando eu passei... eu detesto, ficar 

me gritando: Amália! Eu virei assim, e desci. Não 

dei a mínima importância. Aí ele: Amália! Eu 

disse: não me grite não que eu gosto viu? Eu não 

sou moleque de rua não! Aí ele voltou... É o chefe 

aí... Eu disse: Vá dizer a ele que não me interessa 

não, não me interessa o chamado dele não. Aí fui 

pra dentro de casa. Cheguei em casa e aí eu entrei 

pra esperar o rapaz que fosse pegar o objeto que 

ficava dentro de casa. Eu chamei a vizinha, 

porque eu tinha meu quintal e tava tudo cercado. 

Eu tinha cercado tudo... Aí eu disse: Eu não vou 

deixar assim. Aí dei pra vizinha... Ela disse: Ô 

nega, você tem que tirar antes de você sair daí, 

porque você saindo, pra aí a gente... Eu disse: 

Então trate de tirar, eu tô aqui. Aí fiquei lá, espe-

rei lá um bocado e quando foi mais tarde, lá vem 

o cara me chamar na porta... Foi chamando pra ir 

lá. Aí eu fui... Eu disse: O que é que o senhor quer? 

E ele... Ele era novo, uma vez que chegou aqui, eu 

disse: O que é que você quer? Ele disse: Ah! A 

chave da casa, que a senhora vai entregar. Eu 

disse: Porque você tá com essa pressa pra entregar 

a casa? Eu vou sair porque eu quero! Eu disse: Eu 

vou sair porque eu quero sair da casa! 

 Não tenho pressa de lhe entregar não. Eu vou 

entregar sua chave, que aqui não é nada seu... Era 

um dos netos que estava fazendo acabamento com 

o pessoal... Eu disse: Isso aqui não é seu, eu digo, 

eu tenho tantos anos... Você vai me indenizar. Vai 

me indenizar, porque nesse tempo tinha esse 

negócio de... Né? Ele: Ah! Eu disse: Pois é.  Ele: 

Mas já era pra ser entregue. Eu disse: Olhe, eu não 

vim entregar a chave porque não houve oportuni-

dade de eu entregar. Eu vinha hoje e não vi neces-

sidade disso... Vim hoje pra entregar, porque eu 

tinha objeto aí... Ele: Ora! Tá com falta de confi-

ança! Por causa do objeto que for geladeira, não 

sei o quê... Tem nada disso não! Tem é que ter a 

confiança. Aí eu disse: Mas eu não tenho confi-

ança. Não é a geladeira, é nada disso, mas eu não 

tenho confiança e só vou entregar com a casa 

vazia. Entregar a chave quando o rapaz vier 

buscar. Aí eu saí e dei as costas e fui me embora, 

atravessei a rua... 

Dona Amália

Figura 32: Conjunto de casas na rua Úrsula 
Catharino em 1996 
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fábrica, o que já demonstra um certo grau de 

conscientização política e jurídica.  Outro aspec-

to determinante foi a aquisição de outro imóvel, 

mediante financiamento, no qual D. Amália con-

seguiu se encaixar. O bairro de Plataforma foi 

mudando consideravelmente a partir da década 

de 1950, quando foi deixando de ser um bairro 

industrial para assumir a característica de bair-  

ro residencial. Nesse contexto, os conjuntos 

habitacionais começaram a ser construídos, mas 

a aquisição da moradia não foi um processo fácil, 

uma vez que o requisito para a garantia da 

propriedade era a renda base do trabalhador, que 

no caso do operário era insuficiente. 

  

 

   No que tange à garantia da moradia, D. Amália 

foi uma exceção à regra, como a mesma reco-

nhece. O discurso de que a construção das habi-

tações era um projeto para favorecer os operári-

os foi reconhecido como falso pelos próprios 

trabalhadores. 
Figura 33: Vista da janela no bairro 
de Plataforma 

   Eu entreguei... A briga da casa é que era de 

aluguel, não é? E era de lá, da fábrica de lá. E a 

casa era da Companhia, que a gente alugava. Aí 

foi que eu consegui essa aqui, que fizeram a 

inscrição da gente e o pessoal... Quase que... Quase 

que eu não conseguia, essa casa. Por causa do 

salário, não é? Essa casa disse que não era pra 

gente não. Levou... A gente levou trinta anos, não 

foi Dinalva? Foi trinta anos pagando. A gente 

veio porque conseguiu essa casa... quando tava 

começando a fazer conjunto, construir conjunto 

pro pessoal. Então disse que ia fazer o conjunto 

dos operários, mas não foi da fábrica não. Foi lá 

na fábrica, mas não foi... tanto que a inscrição que 

fizeram foi de lá da FAGIP, os caras... porque era 

coligado nessa época... Era coligado a FAGIP 

com Fatbrás... Fatbrás, que eles mudaram o nome 

de São Brás para Fatbrás, porque já era outro 

dono, não é? Aí era de lá da FAGIP, só que eles... 

Eles inscreveram a gente, mas inscreveu de forma 

que a gente não ia conseguir nada. Não conseguiu 

nada. A gente operário, que era operário ou 

coisa... Porque quem conseguiu, na época, quando 

eles inscreveram foi Contramestre e Mestre. Pois os 

Contramestres é esses que trabalhavam com a 

gente, quer dizer que já era... Já era... Tinha o 

salário mais alto, não é? Que consertava as coisas. 

Dona Amália

O operário dançou. Só que a gente... eles 

começaram a cobrar, porque teve um... esqueci o 

nome... eu sei que a gente... já começou a descontar 

um... que era não sei o que lá, pra entrar no 

contracheque da gente. Tudo bem... Povo ficou 

animado, mas eu não fiquei muito animada não 

né? Não tava muito animada não, porque eu via a 

frieza e a coisa toda... Aí passou, e eu não tinha 

esperança de sair essa casa. Aí foi quando saiu.... 

Ah, que já estava saindo... Resultado, aí o pessoal 

começou a ir pro escritório pra saber quem conse-

guiu e quem não conseguiu saber que... Eu não 

tomei conhecimento... Vou lá saber de nada não. 

Mas aí foi o dia que faltou energia... quando 

faltava energia ficava tudo parado, né? Aí sentava 

tudo, e bora bater papo, era uma agonia. Tinha 

uma colega que ela disse: Ó nega, você já foi saber 
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do negócio da casa? Eu digo: Eu não! Ela: “Vá!”  

Eu digo: Eu mesma, perder tempo pra ir saber de 

nada... Ela disse:“Ô nega, vá.”  Porque ela sabia o 

meu sofrimento e a agonia que eu tava passando. 

Aí ela disse: “aproveite que está tudo parado, pra 

não ter dificuldade de a gente sair, porque era o 

setor pessoal...”  Era o escritório lá, lá do lado da 

linha (aí ó, ta vendo? A presepada é só quando 

chega – referência ao cão que estava latindo). Aí 

eu cheguei e ela disse: “Vá menina, vá pedir a 

licença ali ó.”  E aí eu fui ao mestre  e pedi e 

atravessei. Só que,quando eu cheguei pra saber... a 

gente tinha... Que eu tinha um... Ele era... Foi 

presidente daqui do negócio das casas... Trabalha-

va lá, era Seu Marinho. Aí eu cheguei lá e ele 

disse: “Ah, Dona Amália...”  E eu vinha muito 

aqui em cima pra saber, pra olhar... Que eles 

chamavam, dia de Domingo pra vir. Pra passear... 

Aí eu cheguei e disse: Ah, Seu Marinho, eu vim 

saber desse negócio aí das casas. Ele disse: “Oh, 

Dona Amália, a senhora demorou e a lista já foi lá 

pra FAGIP.”  Eu disse: Ô. Aí ele... Ele disse.... “Eu 

aproveitei que tá tudo parado né?”  E aí foi 

quando ele virou, que o rapaz que levava ainda 

estava lá. Tinha pego a lista e tudo, mas ainda 

estava lá. Aí foi que ele disse: “Ah, ainda não foi 

não”, e aí chamou o Adroaldo, que ele também era 

candidato daqui das casas. Aí ele chegou e disse: 

“Ah, você ainda não foi não?”Ele disse: “Não.”  

Ele disse: “Me dê a lista aí”, e aí eu olhei. Deu que 

olhou e ele disse: “Oh, Dona Amália, a senhora 

não foi aprovada não. E eu vou até aproveitar a 

senhora pra mandar...”, que eu tinha... A minha 

vizinha foi, que foi das casa lá, quando eu morava 

lá embaixo... Eu ainda estava morando lá 

embaixo... E era operária velha, ela era operária 

velha. Ela já estava pra sair, e aí ele chegou e disse 

pra devolver... Quer dizer, o dinheiro que reco-

lheram da gente antes, pra ela. Eu disse: Ela não 

passou? Aí ele disse que não. Eu disse, poxa! 

   

 

   

  
Então eu também dancei, porque uma operária 

velha, ela de muitos anos e tudo não conseguiu, eu 

vou conseguir nada. E não conseguiu uma porção, 

uma porção delas. Tinha uma que já faleceu, e 

outra, e outra também. (latido do cachorro) 

(Opa!) Aí... Aí ele chegou e olhou: “Tem um 

bocado aqui que não passou.”  Aí ele virou e ele 

ficou assim, sentido, porque ele fazia parte e ele 

gostava muito de mim. Ele via a minha luta e 

tudo, e aí ele fez: “Oh, Dona Amália, a senhora 

tem vontade de possuir essa casa?”  Aí eu disse: Ô 

Seu Marinho, eu tenho não é, porque minha filha 

é mulher e eu... Se eu morrer quero deixar pra ela, 

não é? Porque, alguma coisa... Se fosse homem 

não me incomodava muito não, não é? Homem 

que se vira melhor. Aí ele chegou e fez... E aí ele 

disse: “Ô Dona Amália, esse cara que veio fazer 

essa, como chama... Veio cadastrar vocês aqui, fez 

tudo naquela de horror. Não procurou ver nada e 

foi tocando pra lá...”  Aí ele disse: “Ô Dona 

Amália, a renda da senhora, não tem mais nada 

não?”  Eu disse: Seu Marinho, tá nas mãos do 

senhor aqui, o senhor sabe a renda da gente aqui 

como é... Passa tudo por aqui, não é? O senhor 

sabe. Ele: “Não tem mais outra coisa não? ”Que 

ele me conhecia muito assim de perto, ele via a 

minha luta e a carreira que eu fazia as coisas pra 

vender escondido lá dentro cocada e tudo pra 

vender escondido. (riso) Aí ele... E ele sabia, que 

nego ia fofocar lá dentro né? Aí ele... Eu disse: O 

senhor sabe, né? Aí ele fez... “Não tem renda 

nenhuma?”  Eu disse: Não. A renda é essa. Aí ele 

disse: “A gente tem que arranjar um meio. Tem 

vontade de possuir essa casa?”  Eu: Tenho. Já 

estou aqui. Ele disse: “Vamos ver, a gente dá um 

jeitinho aí.”  Aí foi procurando uma coisa, e outra, 

e juntando, inventou pra poder crescer o... Aí ele... 

Foi eu, foi essa, a outra... Todas duas já se foi... 

Tudo, ele procurou ajeitar, porque ele via 

que...Que precisava. E aí ele: Se importe não. 
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   A conquista da casa própria não foi o fim do 

percurso. Muitos dos trabalhadores que foram 

relocados para os conjuntos habitacionais de 

Plataforma passaram a conviver com a dificul-

dade de residir em um lugar ainda mais isolado, 

em comparação com a estadia anterior. Sobretu-

do em relação ao emprego e ao transporte, a 

realidade se tornara muito difícil. A vila operária 

de Plataforma fora estruturada para manter o 

trabalhador fixo no bairro, como estratégia  de

controle da mão-de-obra, para tal, as necessi-

dades mais básicas eram providas pelos donos da 

fábrica de tecidos São Brás, muito embora os 

serviços desfrutados fossem muito criticados 

pelas suas deficiências. 

   Chafarizes e fontes eram disponibilizados para 

que os trabalhadores tivessem acesso à água 

para consumo e lavagem de roupas e outros 

objetos; Armazéns garantiam os suprimentos 

mais básicos, tais como gêneros alimentícios; O 

lazer era garantido pelos times de futebol e 

festas locais, patrocinadas pelos donos das fábri-

cas ou protagonizados pelos trabalhadores 

locais; A escola Úrsula Catharino assessorava a 

educação básica dos jovens, dentre outros. Muito 

embora, essas ações possam ser interpretadas 

como uma tentativa de isolar o trabalhador no 

bairro, possibilitavam uma vida possível, ainda 

que difícil. Com a mudança para os conjuntos 

habitacionais, sobretudo a partir da década de 

1950, nem os serviços mais básicos eram 

disponibilizados nos arredores; O acesso ao 

trabalho, comércio e aos serviços se tornava 

muito mais difícil. Além de tudo, o fantasma do 

despejo do lar sempre rondava a casa dos 

trabalhadores locais, pois se a pressão anterior 

era exercida pelos proprietários das casas na vila 

operária de Plataforma, os bancos e demais asso-

ciações assumiam o papel de cobradores exigin-  

Vou fazer o cadastramento. Aí ajeitou e ele disse: 

“Fique aguardando pra ver o que é que vão fazer 

lá na FAGIP. ”Eu sei é que ele ajeitou... Depois 

passou uns dias, e aí eu estava nas máquinas e 

recebi o chamado pra ir lá. Eu digo: O que é meu 

Deus? Cheguei lá, aí ele disse: “Ô, Dona Amália, 

a senhora foi aprovada.”  Eu digo: Foi Seu 

Marinho? Ele disse: “Foi sim!Vai conseguir sua 

casa! E deu tudo bem.”  Aí eu comecei minha luta, 

foi travando que... Foi um fracasso, quando eu me 

mudei pra aqui. Foi fracasso aqui que não teve 

jeito de nada.... É que o que eu fazia lá embaixo 

pra ir me mantendo com a minha filha, aqui eu 

não consegui fazer, não tive nada.

Dona Amália Figura 35: Ponte São João, em 2017

Figura 34 : Vista do alto da ladeira do 
Luso, em Plataforma 
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do o pagamento dos financiamentos e usando a 

possibilidade e despejo como estratégia aliciado-

ra.

   Fiquei naquela de horror... Era assistente social 

vindo aqui e tudo, pra querer... Ninguém tinha 

condições de pagar, e tava pelo BNH, porque 

banco nenhum queria assumir aqui. Ficou todo 

mundo aqui sem poder pagar a casa... Não 

pagava que não tinha. Foi muito... Teve gente 

despejado aqui, que foi pela INOCOP, não foi? A 

INOCOP. Quantas vezes eu fui lá... Aí eu chega-

va e ia com o Seu Marinho e dizia: Seu Marinho, 

o que é que eu faço agora? Agora eu vou ficar no 

mundo da lua, sem “eira e sem beira”, porque eu 

não tenho condições de alugar nem um quarto. 

Não tenho nada... Perdi minha casa que eu tinha, 

lá embaixo, que ali eu sabia conquistar. E perder 

essa aqui... Não tem como pagar. Aí ele... Ele que 

me orientou... Me orientava: Não amoleça não. 

Não amoleça não, porque quem está saindo... 

Quem não está pagando é quem pode pagar, que tá 

nessa situação que não está pagando. Por sinal, o 

colega dele de lá de dentro do escritório... Esse que 

levou o negócio da lista que não... Ó, nessa casa aí 

da frente... Foi despejado. Ele não pagava... Pela 

INOCORP. Aí ele disse: Seja valente! (...) É. Eu 

não sei bem, foi um milagre de Deus eu conseguir 

essa casa e vir batalhando aqui até hoje, que me 

encontro nessa situação... Tapando um buraco, e 

abrindo outro... Nessa situação... (pausa longa)

Dona Amália

PARA REFLETIR...

Perguntas de um Operário Letrado

Quem construiu Tebas, a das sete portas?

Nos livros vem o nome dos reis, mas foram os reis que 

transportaram as pedras?

Babilónia, tantas vezes destruída,quem outras tantas a 

reconstruiu? 

Em que casas da Lima Dourada moravam seus 

obreiros?

No dia em que ficou pronta a Muralha da China para 

onde foram os seus pedreiros? 

A grande Roma está cheia de arcos de triunfo. Quem os 

ergueu? 

Sobre quem triunfaram os Césares? 

A tão cantada Bizâncio só tinha palácios.

Para os seus habitantes? 

Até a legendária Atlântida na noite em que o mar a 

engoliu viu afogados gritar por seus escravos.

O jovem Alexandre conquistou as Índias.

Sozinho?

César venceu os gauleses.

Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço?

Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha

Chorou. E ninguém mais?

Frederico II ganhou a guerra dos sete anos.

Quem mais a ganhou?

Em cada página uma vitória.

Quem cozinhava os festins?

Em cada década um grande homem.

Quem pagava as despesas?

Tantas histórias

Quantas perguntas                                       

(Bertolt Brecht )
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