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RESUMO: No artigo em questão, procuraremos discutir a formação dos conteúdos e das formas 

da pequena cidade de Santo Amaro e de sua região Recôncavo. Ao mesmo tempo procuraremos 

observar como essas dimensões geográficas de formação dialogam entre si interferindo-se 

mutuamente no movimento histórico. No processo de discussão daremos relevo às diversas 

formas de regionalização-ferramenta aplicadas na região em questão e como essas 

regionalizações se refletiram no espaço intraurbano de Santo Amaro. Por fim observaremos como 

dinâmicas que se desenvolvem na cidade Santo Amaro interferem na formação da região 

Recôncavo, enquanto espaço vivido, no meio técnico científico informacional.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo é resultado de uma pesquisa de doutorado cuja tese – intitulada “Santo 

Amaro, um lugar de muitos lugares” – já foi defendida. É uma síntese de uma das reflexões que 

desenvolvemos ao longo do trabalho. Nessa reflexão, diluída em vários capítulos do trabalho, 

procuramos mostrar – fundamentados em observação direta, trechos de entrevistas, mapas, 

fotografias etc. – o quanto a paisagem de uma pequena cidade do interior da Bahia é capaz de 

denunciar (e interagir com) os processos ocorridos na escala da região que a contem. Para ilustrar 

essa reflexão pensamos a pequena cidade de Santo Amaro (na Bahia) no contexto da região 

Recôncavo. 

 

Figura 01: Mapa do Recôncavo histórico 
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Fonte: do autor, 2014 

 

O Recôncavo, na bibliografia que o discute, é descrito com limites variados a depender do 

autor. A fim de diferenciá-lo das diversas regionalizações existentes que recebem essa 

denominação, o entenderemos nesse artigo como a faixa de terra que moldura a Baía de Todos 

os Santos e o denominaremos, quando assim for, de Recôncavo histórico (ver figura 1, acima). 

Essa faixa de terra emergiu como região enquanto especialização funcional da Divisão 

Internacional do Trabalho no período colonial e, por conseguinte, como uma particularização da 

totalidade formação socioespacial brasileira, naquele momento. Essa região especializou-se no 

empreendimento colonial como uma produtora de commodities agrícolas. Schwartz (2005) discutiu 

o Recôncavo, no século XVIII, diferenciado em três outras “sub-regiões”, cada uma especializada 

em uma atividade relacionada, direta ou indiretamente, à reprodução do capital mercantil, ao 

mesmo tempo que complementares entre si. 

Desenvolveram-se essencialmente três zonas. O açúcar concentrou-se na orla 
norte, estendendo-se até o rio Sergipe e as terras adjacentes à baía. Os solos 
mais arenosos e situados em terrenos mais elevados de Cachoeira, no rio 
Paraguaçu, tornaram-se o centro da agricultura do fumo. Finalmente, no sul do 
Recôncavo, predominou a agricultura de subsistência (SCHWARTZ, 2005, p. 83). 
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No século XVIII, as atividades econômicas desenvolvidas no Recôncavo se consolidaram à 

medida que uma rede de transportes, útil ao transporte das commodities referidas, se constituiu. O 

Recôncavo e a Baía de Todos os Santos integravam um sistema geohistórico resistente 

(ARAÚJO, 2000), fortemente solidarizado entre si por uma rede flúvio-marítima de transporte. 

Através dessa rede, Salvador absorvia as mercadorias provenientes das cidades presentes no 

Recôncavo, inclusive Santo Amaro, ao mesmo tempo que fornecia as mercadorias mais 

elaboradas às mesmas cidades. Entretanto, em meados do século XIX, uma outra forma de 

transporte se inseriria no Recôncavo: a ferrovia, a qual logo desenvolveria sinergias e 

complementaridades com a rede flúvio-marítima, mantendo até certo ponto o sistema de trocas tal 

como ocorriam anteriormente à existência do modal ferroviário. 

Santo Amaro emergiu no Recôncavo colonial, como uma cidade de certa importância. 

Além dela, Cachoeira, eram as duas cidades que organizavam o espaço produtor de açúcar no 

Recôncavo e, por isso, foram dominantes em relação às outras da região enquanto a mesma 

produziu a referida commoditie. Entretanto, ambas as cidades não conformaram uma região 

estática e imutável durante todos esses anos. A totalidade e suas partes estão em constante 

movimento, em totalização, interagindo entre si. Às totalizações sucessivas seguiam-se 

reorganizações da estrutura responsável pela produção de açúcar no Recôncavo. Os lugares que 

primeiro “sentiam” os efeitos dessa reorganização, geralmente, vinculada a interesses exógenos 

da região, eram suas cidades, Santo Amaro entre elas. Quando a rede ferroviária foi implantada, 

enquanto verticalidade, a mesma inevitavelmente produziu novas formas e processos na cidade e 

interferiu nos já existentes. 

Na cidade de Santo Amaro a chegada da Ferrovia logo tornou-se notória. Um trem 

atravessava o município transportando o açúcar produzido nas diversas fazendas em direção a 

Salvador. O mesmo trem também transportava pessoas em direção à capital e a outras cidades 

da Bahia. Na mesma época outro veículo sobre trilhos também foi utilizado para o transporte 

intraurbano em Santo Amaro. Conforme Naeher (2011) descreveu (em um livro publicado em 

1881), no último quarto do século XIX um trem urbano a vapor transportava as pessoas e 

mercadorias do cais do Conde ao núcleo urbano da cidade. Quando a cultura açucareira decaiu 

no Recôncavo, os indícios dessa decadência também se refletiram no núcleo urbano de Santo 

Amaro dando indícios dos processos que estavam em andamento. A decadência, devemos dizer, 

não era resultado de processos de “mão única”, vindos de outros lugares, distantes. Assim foi, 

também, pois a produção de açúcar, à medida que o capitalismo evoluía, tornava-se uma 

atividade crescentemente industrializada. No entanto existiam processos na própria região e nos 

lugares que a compunham contribuintes dessa decadência. Os lugares não são passivos em 

relação à totalidade. Os senhores de engenho da região (e de Santo Amaro), entre outros 

exemplos de resistências à modernização produtiva, opuseram-se o quanto puderam à adoção de 
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inovações (ARAÚJO, 2002). A cidade de Santo Amaro, no movimento histórico-dialético próprio 

da totalidade que a contem, foi negando e reforçando processos, e dando origem a outros, sendo 

que todos, de algum modo, refletiram-se no seu espaço intraurbano. Os casarões da antiga elite, 

na primeira metade do século XX já se encontravam refuncionalizados, ou simplesmente 

abandonados. O veículo a vapor que se movimentava pela cidade Santo Amaro involuiu para um 

bonde puxado por animais. 

Quando o modo de produção capitalista entra em sua fase monopolista, no início do século 

XX, dando mostras de uma nova totalidade emergente a qual emprestava novos conteúdos às 

formas preexistentes, uma nova fase se iniciou a partir da década de 1940, no Brasil, no 

Recôncavo e em Santo Amaro. Era o meio técnico científico que se estabelecia e com ele a ideia 

de desenvolvimento nacional centrado na industrialização. 

 

2. A MODERNIZAÇÃO DE SANTO AMARO E DO RECÔNCAVO  

 

Em meados do século XX, o meio técnico científico se desenvolvia no Brasil e se impunha 

no território nacional enquanto modernização inevitável. No entanto essa modernização não 

ocorria de forma indiscriminada pelo território, mas elegia espaços específicos que comportavam 

já algumas infraestruturas (como rede de transportes e abundância de mão de obra) consideradas 

mais “adequadas” aos novos conteúdos. Esses espaços já diferenciados, dessa forma, se 

diferenciavam ainda mais constituindo, por sua vez, novos contextos e novas dinâmicas. 

A modernização do Recôncavo marcou um novo momento para a região e para todas as 

cidades que lhe constituíam, inclusive Santo Amaro. O marco dessa referida modernização foi a 

descoberta do petróleo, o qual, diga-se, nunca fora encontrado em Santo Amaro. No entanto as 

dinâmicas estimuladas por essa descoberta foram tão profundas e abrangentes que todo o 

Recôncavo histórico fora afetado. As ações das instituições responsáveis pela exploração do 

petróleo baiano – Conselho Nacional do Petróleo e depois a Petrobrás – mais todas as estruturas 

que foram implantadas para acelerarem a produção e a reprodução do capital industrial no 

Recôncavo e na Bahia causaram transformações radicais na região que alcançaram toda sua 

rede de cidades. Essas transformações ao mesmo tempo que trouxeram novas possibilidades de 

renda ao indivíduo do Recôncavo também aceleraram a decadência das estruturas que 

conformavam o circuito produtivo do açúcar na região. 

Foi implantada uma nova rede – rodoviária – que se sobrepôs às anteriores, 

estabelecendo novas solidariedades diferentes daquelas que comprometidas com a manutenção 

da economia açucareira. O traçado das rodovias não pretendeu, a princípio, solidarizar o 

Recôncavo para o desenvolvimento de qualquer atividade econômica endógena à região. As 
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rodovias conectavam parcelas – ocupadas na exploração do petróleo – do Recôncavo à região 

Sudeste. 

A exploração do petróleo, mais esforços políticos, construíram a conjuntura necessária 

para a aplicação, na década de 1960, das políticas de desenvolvimento regional tão em voga na 

época. Norteadas pelas teorias de polarização, tais políticas privilegiaram a instalação de 

indústrias especializadas na produção de bens intermediários (ligados à cadeia produtiva do 

petróleo), principalmente, naqueles municípios próximos (Camaçari, Simões Filho e Candeias) a 

capital Salvador. O tipo de especialização desse parque industrial – constituído pelo Centro 

Industrial de Aratu (CIA) e pelo Complexo Petroquímico de Camaçari (COPEC) – o tornava 

complementar ao que se desenvolvia na região Sudeste (ALMEIDA, 2008), e, portanto, 

dependente das demandas apresentadas por esta região. 

Brandão (2002), se referindo ao parque industrial baiano, discutiu como o mesmo alienou a 

capital do estado da porção sul do Recôncavo. De forma bastante clara, a autora descreveu como 

a porção norte da região, com Salvador, foi isolada da Baía de Todos os Santos e de suas ilhas. A 

instalação do CIA, mais especificamente, margeando uma parte significativa do litoral da baía, 

eliminou a perspectiva de um corredor litorâneo entre Salvador e a parte sul do Recôncavo, ao 

mesmo tempo que anulou a possibilidade da baía voltar a ser um meio para a comunicação flúvio-

marítima entre a capital e sua hinterlândia. Salvador era “uma gigantesca ilha ao lado de um 

mediterrâneo esquecido” (BRANDÃO, 2002, p. 192). O Recôncavo Norte fora eleito para tornar-se 

espaço privilegiado à reprodução do capital industrial na Bahia, e a criação da Região 

Metropolitana de Salvador (ver figura 2, abaixo) – superpondo-se até certo ponto ao Recôncavo 

Norte –, em 1973, somente ratificou e contribuiu para estimular ainda mais essa tendência. 

 

Figura 02: Região Metropolitana de Salvador, ainda sem a inclusão dos municípios de Pojuca 

(incluído em 2009), São Sebastião do Passé e Mata de São João (ambos incluídos em 2008). 
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Fonte: <http://www.informs.conder.ba.gov.br>. Acesso em janeiro de 2016 

 

Ao mesmo tempo o sul do Recôncavo foi sendo secundarizado nas políticas estatais que 

visavam estimular o desenvolvimento regional. Enfim, o Recôncavo histórico se diferenciava, e se 

fragmentava, graças às ações hegemônicas. Enquanto isso Santo Amaro, localizada no 

Recôncavo Sul, convertia-se gradualmente em um lugar pouco atraente à produção/reprodução 

do capital. Em um texto de 1959, Milton Santos descreveu a decadência da cidade que deixara de 

ser uma subcapital regional para tornar-se um centro regional ou local com algumas funções 

regionais. Santo Amaro, em meados do século XX, já não contribuía para a organização do 

Recôncavo como um todo. Segundo Brito (2008), Santo Amaro foi o município do Recôncavo que 

mais perdeu população entre 1950 e 1960. 

Na medida em que as vias – flúvio-marítimas e ferrovias – que tinham sido responsáveis 

pela solidarização do Recôncavo foram gradualmente abandonadas, mudanças correlacionadas a 

esse fenômeno emergiam na paisagem da cidade. Por exemplo, na década de 1960, o cais do 

Conde (figura 3, abaixo) fora desativado, assim como a Trilhos Urbanos (empresa que 

administrava as linhas de bonde que conectavam o cais ao núcleo urbano). No final da década de 

1970 a ferrovia Santo Amaro, já incorporada à malha ferroviária federal, deixara de transportar 

passageiros. 

 

Figura 03: Cais do Conde 
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Fonte: autor desconhecido. Primeira metade do século XX 

 

Ao longo dos anos de 1970 e 1980 uma industrialização incipiente ainda existia na cidade. 

Entretanto, ao longo da década de 1990 algumas das indústrias mais significativas que persistiam 

seriam fechadas, por diversos motivos, resultando na quase extinção da atividade industrial em 

Santo Amaro. A Siderúrgica Santo Amaro fecharia em meados da década de 1980. A Indústria de 

Papéis Santo Amaro (Inpasa) encontraria a falência ao longo dos anos de 1990, assim como a 

Companhia Brasileira de Chumbo (COBRAC). Ao mesmo tempo, a mão-de-obra desempregada 

foi sendo absorvida pelos centros industriais mais próximos (CIA e COPEC). 

No final do século XX, sem indústrias relevantes, parcialmente alienada pelas políticas de 

desenvolvimento, Santo Amaro tornara-se de fato uma pequena cidade. 

 

3. SANTO AMARO E O RECÔNCAVO NO MEIO TÉCNICO CIENTÍFICO INFORMACIONAL 

 

O meio técnico científico informacional se expandiu no Brasil a partir da década de 1990. É 

a partir dessa década que podemos observar uma mudança expressiva no modo como a 

formação econômico social brasileira passa a se organizar. As ideias de desenvolvimento não 

orbitavam mais a industrialização como único eixo. A cultura (ARANTES, 2009) tornara-se outro 

eixo para a promoção de desenvolvimento na cidade e, de certa forma, no território nacional. Ao 

mesmo tempo que impregnara algumas das políticas de desenvolvimento regional orientadas 

pelos mais diversos discursos. Isso terá reflexos na paisagem e na configuração territorial de 

Santo Amaro. 

Todas as regionalizações-ferramenta (RIBEIRO, 2004) aplicadas pelo poder instituído 

que envolviam a fragmentação do Recôncavo em Região Metropolitana de Salvador e Recôncavo 
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(acompanhado ou não pelo qualificativo “sul”) seguiram-se em rebatimentos espaciais que 

alcançaram a cidade Santo Amaro. Nelas a RMS tinha sempre a atenção especial dos atores 

hegemônicos. Enquanto isso, no Recôncavo Sul, a Santo Amaro contemporânea é uma pequena 

cidade que centraliza seletivamente sua zona rural, além de um município vizinho (Saubara) e as 

zonas rurais próximas de outros municípios fronteiriços. Santo Amaro, atualmente, seria pouco 

mais que uma cidade local (SANTOS, 2008). 

Não vamos citar e discutir todas as formas de regionalização-ferramenta ocorridas a partir 

de meados do século XX até os dias atuais. Concentrar-nos-emos, em uma descrição rápida, em 

três regionalizações que consideramos importantes pelas implicações que tiveram na paisagem 

de Santo Amaro. Uma trata da regionalização da Bahia baseada em regiões econômicas (ver 

figura 04, abaixo), a outra uma regionalização elaborada para subsidiar o desenvolvimento 

turístico no Nordeste (o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste, ou Prodetur-NE) 

e a última, a regionalização por territórios de identidade. 

 

Figura 04: O Recôncavo histórico sobreposto às regiões econômicas. 

 

Fonte: do autor, 2014 
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A primeira foi aplicada durante boa parte dos anos de 1990 e na primeira metade dos anos 

2000, um período no qual Antônio Carlos Magalhães (ex-governador da Bahia) e seus 

correligionários políticos dominaram o cenário político baiano. A concepção dessa regionalização 

baseava-se em preparar o território baiano para algumas atividades específicas relacionadas à: 

produção de commodities minerais e agropecuárias; e à produção de bens industriais 

intermediários. Nesse interim o Recôncavo em decadência não fora lembrado, senão como 

possibilidade turística, através de outras iniciativas institucionais. Entre elas, por exemplo, citamos 

a outra regionalização realizada aproximadamente no mesmo período, proposta na realização do 

Prodetur, no qual Santo Amaro e outros municípios do Recôncavo foram dispostos na zona 

turística Baía de Todos os Santos (ver figura 05, abaixo). Com esse objetivo, de turistificação do 

Recôncavo e de Santo Amaro, tombaram-se (tanto nas esferas estadual quanto federal) na região 

patrimônios históricos com vistas a torná-los autossustentáveis através da restauração financiada 

pelo programa Monumenta (financiado, por sua vez, pelo Banco Mundial). 

 

Figura 05: Zona turística Baía de Todos os Santos 

 

Fonte: do autor, 2014 

 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 903 

 O Solar Subaé, já nos anos 2000, fora a única restauração realizada pelo Monumenta em 

Santo Amaro. Na gestão do ministro da Cultura Gilberto Gil (2003-2008), em 2006, o Solar 

tornara-se Casa do Samba de Roda, um endosso ao registro do samba de roda como patrimônio 

imaterial pelo IPHAN, e uma forma de multiplicar possíveis sinergias capazes de resgatar a 

manifestação cultural do esquecimento. De ruína, abandonada e esquecida pelo poder instituído, 

o Solar Subaé volta a tornar-se uma centralidade, não como a residência de uma elite branca e 

latifundiária, mas como a sede de uma manifestação cultural de matriz africana que se espraia 

pelo Recôncavo. 

Finalizada a era carlista na Bahia, tomou posse em 2007 o governador Jacques Wagner e 

com ele um novo direcionamento às regionalizações, realizadas na forma de Territórios de 

Identidade. As políticas públicas agora orientadas por essa forma de regionalização também 

puseram foco em iniciativas que valorizassem a esfera cultural nas cidades de cada região 

respectiva. No entanto, a regionalização por Território de Identidade continuou fragmentando o 

Recôncavo tornando-o, como fizeram as outras regionalizações, dois, apenas com outros nomes: 

o Território de Identidade Recôncavo e o Território de Identidade Metropolitano de Salvador (ver 

figura 06, abaixo). Foquemos no Território de Identidade Recôncavo e em Santo Amaro, 

especificamente, temas desse trabalho. 

 

Figura 06: O Recôncavo histórico sobreposto aos territórios de Identidade  
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Fonte: do autor, 2014 

 

Em Santo Amaro, graças às iniciativas estaduais orientadas pela regionalização por 

Territórios de Identidade foi registrado – pelo Instituto do Patrimônio Artístico Cultural da Bahia 

(IPAC), em 2012 –, por exemplo, o Bembé do Mercado, uma celebração de Santo Amaro, que 

ocorre no mês de maio, fundada basicamente em ritual realizado na Feira, no qual indivíduos de 

religiões de matriz africana relembram o dia da libertação dos escravos e pedem aos deuses que 

abençoem a cidade. Nos dias de celebração a manifestação torna-se, também, objeto turistificado 

e imageado por um número considerável de visitantes vindos de outras cidades interessados em 

conhecer uma “tradição” de caráter regional. 

O “típico” regional é associado a uma pretensa baianidade, a qual também seria cult ivada 

sob uma forma específica em Santo Amaro. Elementos genéricos imbuídos de conteúdos 

simbólicos – como a religião, a comida, a música etc. – associados ao sentimento do Ser baiano 

(MARIANO), aparecem na cidade em discursos que exaltam o bem viver santoamarense. Não é 

incomum encontrarmos ônibus de excursões turísticas parados em frente à igreja da Nossa 

Senhora da Purificação (padroeira da cidade), antes que os mesmos prossigam para Cachoeira – 

outra cidade do recôncavo – onde todo o conjunto arquitetônico do centro foi tombado pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 
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Não é demais observar a existência de várias propostas de roteiros turísticos – elaborados 

pela Bahiatursa (empresa oficial de turismo no Estado da Bahia) – que contemplam o Recôncavo 

e, por conseguinte, Santo Amaro. Entre eles citamos dois (de quatro), que consideramos mais 

emblemáticos pelos títulos com os quais se apresentam: “Segredos do Recôncavo” e “Cultura e 

Mar na Baía de Todos os Santos” (BAHIA, 2015). Curiosamente todos os roteiros se centram em 

experiências relacionadas ao patrimônio edificado e tombado, com poucas variações associadas a 

outros elementos da baianidade, por exemplo a gastronomia. Vale notar como aqueles que 

pensaram os roteiros turísticos (e houveram outros agentes envolvidos nisso além da Bahiatursa) 

sempre o representam muito próximo da sua configuração “histórica”, como se reconhecendo a 

unidade da região na sua dimensão cultural. 

Apesar de tantas iniciativas nem o turismo histórico, nem o étnico, tornaram-se fontes 

sistemáticas de divisas expressivas para o município. As festas – e, principalmente, a Festa da 

Nossa Senhora da Purificação – ainda atraem um grande número de visitantes para a cidade, mas 

sempre atraíram. 

O conteúdo informacional das ações relacionadas ao desenvolvimento regional que se 

refletiram na paisagem de Santo Amaro tiveram outras repercussões além das tentativas de 

turistificação. O governo federal estabeleceu um campus, em 2014, da Universidade Federal do 

Recôncavo (UFRB) na cidade. Ele funciona em um prédio doado pela prefeitura, a antiga escola 

pública, uma das edificações antigas preservadas presentes na cidade. Futuramente o campus da 

UFRB em Santo Amaro funcionará no prédio – ainda em ruínas – onde já operou a Siderúrgica 

Santo Amaro (ver figura 07, abaixo). 

 

Figura 07: Ruínas da Siderúrgica Santo Amaro 

 

Fonte: do autor, 2013 
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Santo Amaro ainda faz parte do Recôncavo, não aquela região desenvolvida em torno da 

produção do açúcar, nem as regionalizações elaboradas pelas políticas de desenvolvimento 

regional, mas uma terceira constituída por estas referidas e por outra, vivida no cotidiano dos seus 

moradores. Essa nova região é uma amálgama das várias regionalizações anteriores e presentes 

coexistindo graças ao movimento histórico. Elementos desse processo histórico constitutivo da 

região atual se fazem presentes ainda na paisagem de Santo Amaro. O Recôncavo Açucareiro, 

por exemplo, ainda se insinua em formas específicas, rugosidades (SANTOS, 2002) ou heranças 

que persistem graças a inércia-dinâmica própria do espaço. São formas-conteúdo, as quais 

continuam existindo refuncionalizadas ou portando a potência para tanto. 

É importante ressaltar que o Recôncavo histórico continua em outras dimensões da 

existência, além da cultural. Não é difícil percebê-lo como uma ideia consistente (ainda que 

ambígua e pouco nítida) no imaginário do morador comum de Santo Amaro. Para esse morador o 

Recôncavo é espaço vivido, percorrido com frequência diária ou semanal por conta de 

necessidades ligadas à sua sobrevivência imediata. É comum, dessa forma, encontrar indivíduos 

e grupos sociais que tem em Santo Amaro apenas mais um lugar que percorrem em um cotidiano 

que inclui outras cidades do Recôncavo. 

Ilustramos tal fenômeno, por exemplo, com a feira de Santo Amaro, a qual caracteriza-se 

por sua função regional (SANTOS; SILVEIRA, 2011), já que a mesma concentra consumidores 

vindos dos distritos e povoações próximos como São Francisco do Conde, Saubara e do próprio 

município de Santo Amaro. Quanto a aqueles que vendem na feira, os feirantes, estes podem vir 

de quaisquer cidades do Recôncavo e até de regiões mais distantes. Nos seus dias mais intensos 

já encontramos, em trabalho de campo, grupos de feirantes vindos de Feira de Santana e de 

consumidores vindos de Salvador, interessados em comprar roupas para vender em bairros 

populares da capital. O Feirante João1 (todos os entrevistados terão nomes fictícios), que vem de 

Feira de Santana para vender sua mercadoria (confecções) na feira de Santo Amaro, elogiou, em 

entrevista, a feira da cidade: “o nosso forte aqui é o varejo de Santo Amaro, não somente de 

Santo Amaro, porque a feira de Santo Amaro ela é boa, porque ela é a mãe de um bocado de 

filho: Saubara, Cabuçu, São Francisco do Conde, uma das maiores economias da Bahia, vêm 

comprar aqui”. 

Boa parte dos feirantes que a frequentam é flutuante e sazonal, semanal. Existe na Bahia 

e na região vários circuitos de feiras dos quais alguns feirantes, presentes na feira de Santo 

Amaro, participam. Muitas cidades do Recôncavo e de regiões próximas possuem um dia de feira, 

como Santo Amaro, especialmente intensa. Esses feirantes “correm” os dias intensos de feira de 

                                                             
1
 Feirante João. Entrevista semiestruturada [26/11/2012]. Entrevistador: Shanti Nitya Marengo. Santo Amaro, 2012. 1 

arquivo .wav (24 min. 09 seg.). 
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cada cidade e se estruturam para isso. O Feirante José2, de Feira de Santana e especializado em 

confecções, cumpre um circuito de feiras na região: “a gente trabalha segunda em Santo Amaro, 

terça no Berimbau [Conceição de Jacuípe], quarta em Santo Antônio de Jesus, quinta em 

Maragogipe, sexta em Alagoinhas, sábado em Candeias (...)”. Esse circuito cumprido pelo 

Feirante José e por outros feirantes não é um fenômeno incomum. Roberto Lobato Corrêa, em 

1988, já procurava explicar esse fenômeno através de modelos. Interessante é o fato de muitos 

desses feirantes possuírem loja formal nas suas cidades de origem, como, por exemplo, Feira de 

Santana. 

Outro grupo que depende de realizar um circuito regional com o fim de garantir sua 

sobrevivência é constituído por indivíduos que vendem em festas. Barraqueiros e barraqueiras 

que vendem comidas e bebidas.  As cidades do Recôncavo histórico (e de fora dele) possuem um 

cronograma de festas que é aproveitado por um grupo de indivíduos que se incumbem de vender 

informalmente alimentos e bebidas durante as festividades que se realizam na região. É dessa 

forma que o cotidiano de algumas categorias se desdobra regionalmente, inclusive, abrangendo o 

Recôncavo. 

Cursos profissionalizantes de nível técnico também servem para ilustrar o quanto o 

Recôncavo histórico ainda continua solidarizado enquanto espaço vivido. Curiosamente alguns 

desses cursos estão relacionados à atividade petroquímica, que não tem qualquer expressão em 

Santo Amaro, mas servem para formar, na cidade, uma mão-de-obra especializada que será 

utilizada pela indústria nas cidades da Região Metropolitana de Salvador. A Assessoria em 

Soldagem Técnica e Manutenção (ASTM, que funcionou até o ano 2013) e o Traçado são dois 

exemplos de cursos, que fornecem formação em soldagem e/ou caldeiraria, atuantes, também em 

Santo Amaro. O curso Traçado, por exemplo, além de funcionar em Santo Amaro também alcança 

Camaçari, Candeias, Dias D’Ávila, Simões Filho e Salvador. 

A parcela dos moradores de Santo Amaro empregados no setor industrial é significativa e 

precisa, portanto, trabalhar fora do município, já que em Santo Amaro há somente uma indústria 

(a Penha Papéis) que não tem capacidade instalada suficiente para empregar essa massa de 

operários. Vemos estes trabalhadores se saímos de madrugada pela cidade de Santo Amaro, 

quando podemos observar em diversos pontos da cidade, principalmente em lugares próximos às 

suas saídas, indivíduos vestidos de uniformes de diversas cores esperando por ônibus fretados ou 

veículos de passeio com o logo de uma empresa. Alguns, sem uniforme, em roupas comuns, 

estão andando para a rodoviária. Esses trabalhadores irão cumprir distintas trajetórias para o 

trabalho: alguns vão trabalhar nas indústrias ou nas empresas do setor terciário na capital; outros 

descem do ônibus em um ponto de parada, na rodovia BR 324, em Simões Filho , para ficarem na 

                                                             
2
 Feirante José. Entrevista semiestruturada [26/11/2012]. Entrevistador: Shanti Nitya Marengo. Santo Amaro, 2012. 1 

arquivo .wav (17 min. 24 seg.). 
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própria cidade, ou pegarem outro transporte para o Centro Industrial de Aratu; outros ainda vão 

para o estaleiro em São Roque do Paraguaçu; alguns estão indo passar dias fora, trabalhando em 

uma das empresas do Polo Petroquímico de Camaçari (COPEC) para voltarem na folga semanal. 

Esses trabalhadores vivem um Recôncavo ainda coeso, não por conta de demandas dos poderes 

instituídos, mas solidarizado por suas necessidades cotidianas, que dessa forma pressionam, por 

exemplo, as estruturas de transporte para que atendam suas respectivas demandas. 

 

Figura 08: Ruínas do cais do Conde 

 

Fonte: do autor, 2013 

 

A região Recôncavo que existe hoje com certeza não é aquela mais solidarizada pelas 

redes flúvio-marítimas de transporte, assim como também pouco restou da rede ferroviária que 

cumpriu em um momento papel similar. Dessas redes sobraram as ruínas, como aquelas do cais 

do Conde (ver figura 08, acima), onde já não mais ancoram navios a vapor trazendo e levando 

pessoas e mercadorias, como narrou Naeher (2011). Sobraram também as lembranças de quem 

uma vez testemunhou as dinâmicas daquele Recôncavo de uma totalidade não mais existente, 

mas que ainda “ecoa” em algumas formas que ainda persistem. 

A velha estação do Conde, coberta com laje de cimento, era um ótimo point para 
um pic-nic. Lá cozinhávamos e comíamos os siris miúdos apanhados no estuário 
do Subaé. Na volta caminhávamos sobre os trilhos enferrujados e, sem sujar os 
pés, pegávamos o calçamento da Destilaria Central. Nos fins do ano passado, 
resolvi revisitar o velho Porto do Conde – Que decepção! Sumiu tudo! A linha 
férrea há muito desapareceu. Levaram os trilhos e os dormentes. (...). Da estação 
de passageiros nada mais resta. Desmancharam tudo e ainda levaram os 
vergalhões e toda a brita. Um capim alto e espinheiro cobre todo o local. Mas a 
velha ponte do embarque ainda lá está, muito firme, e ainda pode ser aproveitada. 
Com certeza não mais por fumacentos navios de passageiros, mas por barcos, 
iates e lanchas de recreio (LIMA FILHO, 31/03/2001, p. 5). 

  
Das redes que uma vez solidarizaram um Recôncavo, do qual Santo Amaro era parte, 

sobraram os indícios, rugosidades e ecos, por exemplo, da memória do autor citado acima, mas 

nem tudo se consumou ou tornou-se insinuação do que foi. Lima Filho alimenta, a partir da 

ausência que apreende, uma utopia, um vir-a-ser, que através da sua fala contribui para que se 
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realize. Um Recôncavo resiste graças a esses sujeitos que vivem mesmo apesar das 

verticalidades insistentes em desterritorializá-los, a esses sujeitos que moram. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A reflexão que procuramos desenvolver pretendeu discutir a existência de uma região 

Recôncavo artefato (HAESBAERT, 2010) cuja existência tem uma relação estreita com as cidades 

que lhe são constitutivas. Elegemos Santo Amaro para a demonstração, uma pequena cidade cuja 

evolução histórica acompanhou de perto a evolução da referida região. Com isso procuramos 

demonstrar que a existência ou não de uma região não se encontra no reconhecimento dela pelas 

ações hegemônicas na forma, inclusive, de regionalizações-ferramenta. A região como produção 

histórica não está fora do movimento da totalidade, mas participa dela e a transforma, na 

proporção que também é transformada. Cada ação hegemônica que atua sobre o espaço, 

tornando-se ele também, o rearranja modificando-o em outro.  Santo Amaro enquanto totaliza-se 

nega e afirma as totalizações da região Recôncavo. Não há entre as parcelas da totalidade 

relações unilaterais de poder, mas um diálogo constante repleto de implicações porque 

conectado, onde o olhar superficial pouco vê. Dessa forma não podemos procurar, para o 

reconhecimento da permanência de uma região Recôncavo, elementos na paisagem de Santo 

Amaro que ainda consigam legitimar a existência de um ser regional identificado com aquela 

região que existiu no período colonial. Esses elementos, mesmo que existam na aparência, há 

muito foram ressignificados e comportam, acertadamente, outros conteúdos. 

Se vamos procurar algo em Santo Amaro que a identifique com sua região deveremos 

procurar em um espaço processual e relacional, um tipo específico de arranjo das ações-objetos 

de forma que particularize o lugar em questão e, ao mesmo tempo, o conecte, através do espaço 

vivido-percebido, à região. Só assim descobriremos que a região Recôncavo não morreu, mas 

vive, no cotidiano daqueles que a tornam existente. 
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