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RESUMO: 

 

 

Este trabalho tem o objetivo de analisar as relações de poder dos jornais Folha do 

Norte e O Município na cidade de Feira de Santana no período de 1910 a 1927. 

Centramos-nos nas representações criadas em torno das figuras de Bernardino da Silva 

Bahia, Agostinho Froés da Motta e Arnold Ferreira da Silva, explicitando como o discurso 

modernizador e progressista era um meio de legitimá-los no poder e como esses veículos de 

comunicação foram essenciais para difundir os interesses dos grupos políticos a quem 

estavam vinculados.   

 

Palavras-chaves: Feira de Santana, Folha do Norte, O Município e Relações de Poder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 This work have as an objective debate the power relationships in the city of Feira de 

Santana, using an analyse of the newspapers A Folha do Norte and O município in the 

time period of 1910 to 1927. We focus in the representations created around the figures of 

Bernardino da Silva Bahia, Agostinho Froés da Motta e Arnold Ferreira da Silva, making 

explicit how the modernizing and progressive reasoning was a way of legitimize them in 

the political power and how the communication vehicles were an essential part for 

disseminate the interests of the political groups that they were commited for. 

 

Keywords: Feira de Santana, A Folha do Norte, O município and politic. 
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1-INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem o objetivo de analisar as relações de poder em Feira de Santana, 

centralizando nos elementos motivadores dos jornais Folha do Norte e O Município que 

diz respeito à política, nos interessamos, em especial, pela forma como eram tratados três 

sujeitos históricos: Bernardino Bahia, Agostinho Froés da Motta e Arnold Ferreira da Silva, 

nos anos de 1910 a 1927. Destacando como estes veículos de comunicação pretendiam 

socializar as representações construídas a partir dos interesses de seus grupos políticos.  

 Como ponto de partida escolhemos o ano de 1910.  A principal motivação da 

escolha, a fundação dos dois jornais citados. O Município, fundado em 1908, nascera para 

dar suporte ao grupo do Intendente Abdon Abreu Alves, que assumira o poder municipal 

depois de uma dura disputa eleitoral com o grupo de Tito Rui Bacellar e Bernardino da 

Silva Bahia ocorrida no final do ano de 1907. Por necessidade do grupo (agora) 

oposicionista, foi fundada a Folha do Norte, fazendo dos dois jornais órgãos oficiais dos 

grupos políticos em disputa. Consideramos que o processo de disputa entre esses dois 

grupos rivais iniciado no marco citado, se encerra com o afastamento do último dos três 

agentes históricos da direção da Prefeitura (Arnold Ferreira da Silva), evento acontecido em 

1927. Por esse elemento motivador optamos por esta data como marco final desta analise.        

 Para o desenvolvimento do estudo, obviamente, utilizamos como fontes principais 

os jornais O Folha do Norte e o jornal O Município, essenciais para elaboração da 

pesquisa. Artigos, notas, crônicas nos possibilitaram perceber como estes tratavam à 

política local feirense, as relações políticas e os sujeitos políticos desta cidade. Os 

documentos do executivo tais como atas de reuniões da câmara e discursos de posse 

também nos auxiliaram para entender o cenário político de Feira de Santana. Consultamos 

outras fontes, produzidas pelos memorialistas, que nos dão uma visão do período em que 

estes estão vivendo. 

 Sob o ponto de vista da metodologia, a análise de fontes será pautada na percepção 

de Michel Foucault em torno do discurso. Foucault salienta que: “(...)
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discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou sistemas de dominação, mas 

aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nós queremos nos apoderar”
1
. Acreditamos 

que os discursos feitos pelos jornais tinham como objetivo principal estabelecer 

paradigmas, formas de ver o mundo que legitimassem  as sua estratégias de controle 

público, facilitando a construção dos caminhos do mando na urbe feirense.  

Auxiliaremos-nos na discussão sobre representação, embasada por Chartier que 

destaca que: “As representações do mundo social assim como conteúdos, embora aspirem à 

universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinados pelos 

interesses de grupos que a forjam.” 
2
 Esses meios de comunicação descrevem a sociedade 

como pensavam e aspiravam que ela fosse criando representações da cidade e de suas 

instâncias, procurando facilitar os caminhos do controle público.   

Escolhemos dividir este trabalho em duas partes. Na primeira discutiremos o papel do 

jornal no período, suas estruturas e suas posições políticas. Analisaremos como os jornais 

O Município e o Folha do Norte percebiam os embates políticos na cidade e quais eram 

suas estratégias de defesa de suas opiniões. Já que estes jornais foram muitas vezes 

utilizados como instrumentos de defesa e de ataque. Eles eram, neste período, armas da 

política feirense, entre membros da elite local - coronéis e pecuaristas- que disputavam 

posições. 
3
 Partindo do entendimento de que os periódicos em questão eram instrumentos 

de combate, artefatos usados para a fixação e explicitação dos posicionamentos adotados, 

procuramos neles os momentos de síntese, a formulação dos posicionamentos a partir de 

determinadas falas, o pequeno cristal que explica o todo
4
. Neste caso, destacamos que a 

forma pela qual os textos falam de algumas lideranças pode ser este momento de 

construção do posicionamento, assim destacamos três destes lideres: Agostinho Fróes da 

Motta, Bernardino Bahia e Arnold Ferreira da Silva pelo olhar e pelo discurso do jornal o 

Folha do Norte.  

                                                 
1
  FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. Edições Loyola: São Paulo: 1996.  Pg. 10  

2
 CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

1990. Pg. 17.  

3
 CAMPOS, Ricardo da Silva. Putsh na Feira: sujeitos sociais, partidos políticos e política em Feira de 

Santana (1959-1967). Monografia: UEFS, 2009.  Pg. 26.  

4
 BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas. São Paulo: Brasiliense, 1995. Pg. 19.    
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Na segunda parte chamada “Pela imprensa...” abordamos as representações criadas 

pelo jornal Folha do Norte em relação a Arnold Silva, focando, em especial, nas eleições e 

gestões, discutindo também as relações de poder estabelecidas com seu sogro, Bernardino 

da Silva Bahia. Salientamos as formas que o jornal era usado para promoção de uma 

imagem de diligente, “culto” e dinâmico em torno do jovem político. Dinamismo e 

capacidade, mais do que adjetivos de ocasiões eleitorais, eram modelos comportamentais 

que eram sugeridos pelos redatores dos jornais para a população como um todo. 

Observamos também o desenvolvimento da cidade no período, salientando como o discurso 

modernizador foi uma estratégia de fortalecimento da imagem desses políticos na cidade.   

O jovem Arnold Silva (nascera em 1894) recebeu um tratamento, os outros dois, mais 

velhos, teriam outras formas. O “abastado capitalista” Agostinho Froés da Motta, era 

tratado pela capacidade administrativa, destacando a sua vocação para a construção de 

obras ligadas a educação. Em uma cidade ainda com pequenas ligações exteriores, também 

eram bastante destacadas as suas viagens ao exterior, talvez objetivando fixar uma marca de 

cosmopolitismo no político feirense. No caso de Bernardino Bahia, “seu Bahia” na fala do 

poeta Eurico Alves, eram destacadas a sua capacidade de liderança e o espírito de 

administrador. 

Discutir como os jornais tratam a política em Feira de Santana e o seu cenário 

político, em especial, é identificar como os meios de comunicação foram e ainda são peças 

fundamentais na estruturação de modelos, representações e “verdades políticas” no qual o 

privado está entrelaçado com o público, para atingir os objetivos de grupos.  Esse trabalho 

tentou perceber justamente as relações de poder através de um dos seus fortes instrumentos 

de apoio, para compreender como esses veículos se articulavam em defesa de seus 

interesses, que se limitavam a apenas a um grupo, se apropriando de um discurso como 

verdade, mas que excluía a maioria da população feirense.  
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1 - A IMPRENSA EM FEIRA DE SANTANA 

 

1.1 A Folha do Norte e O Município 

  

Considerou-se a imprensa brasileira ao longo de sua história como difusora de 

conhecimento e sentidos para a sociedade, buscando estabelecer condutas e significados. 

Criados com o intuito de difundir as informações e criar uma memória letrada, os jornais 

atuaram e difundiram-se por todo o país. Em Feira de Santana, cidade do interior da Bahia 

também como tantas outras cidades, possuía os jornais como um dos principais meios de 

comunicação no início do século XX.  

Feira de Santana no início do século XX já se destacava por ser um importante 

entreposto comercial.
5
 Durante os anos finais do século XIX e o início do século XX está 

cidade sofreu várias intervenções visando à modernização. Como afirma Silva
6
 à natureza 

comercial da cidade, foi fator fundamental do seu desenvolvimento, estando diretamente 

relacionado à sua condição de entroncamento.  Assim os intendentes e o conselho 

municipal buscaram seguir essa modernização que era relativamente comum ao período. 

Ana Maria Oliveira
7
 destaca que no final do século XIX e início do século XX as 

elites feirenses construíram estratégias para estabelecer identidades associadas ao clima 

saudável, ao comércio e aos códigos de civilidade. È nesse contexto de uma construção de 

representações de Feira de Santana como uma cidade civilizada que os jornais aparecem 

como importantes meios de influência.  

 

                                                 
5
 Para mais informações sobre a cidade de Feira de Santana nas primeiras décadas do século XX vê os 

trabalho de Aldo Silva: Terra de sã natureza: a construção ideal da cidade saudável em Feira de 

Santana( 1833-1920); Clovis Oliveira: Do empório a princesa do sertão: utopias civilizadoras em Feira 

de Santana( 1893-1937); Cátia Maria dos Santos: Visões de uma cidade: imagens urbanas de Feira de 

Santana( 1929-1940); entre outros trabalhos.  
6
 SILVA, Aldo José Moraes. Terra de sã natureza: a construção ideal da cidade saudável em Feira de 

Santana (1833-1920). Monografia de especialização, UEFS. Pg. 19.  

7
 OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho dos Santos. Feira de Santana em tempos de modernidade: olhares, 

imagens e práticas do cotidiano (1950-1960). UFPE: Recife, 2008. 
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Segundo Poppino
8
 alguns jornais circularam na cidade de Feira de Santana durante os 

anos de 1860 a 1950. Maior parte desse acervo se perdeu. Salienta que poucos eram os 

jornais que circularam semanalmente e os que circulavam se restringiam a região do 

município. O mais sucedido de todos esses jornais foi o jornal Folha do Norte, que 

circulava semanalmente ou bi-semanalmente e já nos anos de 1950 era o jornal mais lido de 

todo o interior da Bahia. 

Historicamente existiu uma intencionalidade na fundação dos jornais. Com base em 

investimentos da iniciativa privada, eles foram fundados por pessoas de prestígio 

econômico e político com intuito de reforçar projetos e disputar espaços no poder público.
9
 

Os jornais eram mais que um apoio nas disputas de poder, eram verdadeiros aliados na 

difusão de opiniões, representações da sociedade, silenciamentos e verdades. Havendo um 

forte entrelaçamento entre o público e o privado, já que eram homens abastados que os 

fundavam com vista a alcançar seus objetivos. Como afirma Oliveira à cultura escrita no 

início do século XX era considerada uma forma exclusiva do saber, nesta os jornais eram 

elementos de estruturação de projetos de organização da vida urbana partindo de uma 

perspectiva que se pretendia civilizada.
10

  

Com o advento da República os jornais foram criados como mecanismos de defesa de 

grupos políticos, bem como instrumentos de difusão de ideais defendidos em especial 

referentes às mudanças que se desejavam operar no país, muitas delas estavam direcionadas 

a uma ruptura com qualquer ligação que se remetesse a estrutura colonial arcaica. Em Feira 

de Santana, os jornais que circularam no período de 1910-1927 também apresentavam essas 

características e foram palcos de defesas e ataques políticos e de justificação de modelos 

que se almejavam para a cidade.  

Para entendermos o motivo que tencionou em especial a criação dos jornais Folha do 

Norte e O Município, é preciso esclarecer um episódio ocorrido em 1907. Neste ano 

ocorreria a eleição para a intendência da cidade e Abdon Alves até então do Partido 

                                                 
8
 POPPINO, Rollie. Feira de Santana. Salvador: ed. Itapoã, 1968. 

9
 CAMPOS, Ricardo da Silva. Putsh na Feira: sujeitos sociais, partidos políticos e política em Feira de 

Santana (1959-1967). Monografia: UEFS, 2009.  Pg. 26. 

10
 OLIVEIRA Clovis Frederico Ramaiana Moraes. Do empório a Princesa do Sertão: utopias civilizadoras 

em Feira de Santana (1893-1937). Salvador: UFBA, 2000. Pg. 59.  
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Republicano da Bahia tencionava ocupar o cargo da intendência. Com esse desejo de 

concorrer, o mesmo rompe com seu padrinho Tito Ruy Bacelar, ex-intendente da cidade e 

figura pública de prestígio, que não sabia da ambição do mesmo. Essa ruptura no seio do 

segmento dirigente feirense
11

 neste ano que leva a criação dos jornais.  

O jornal O Município surgiu nesse contexto de disputas políticas, considerado como 

um dos conflitos mais importantes na cidade que envolveu o então intendente Abdon Alves 

e Bernardino Bahia na disputa política na qual não se sabe ao certo quem venceu as 

eleições de 27 de dezembro de 1907. Abdon Alves assume o poder local auxiliado da força 

policial e por uma rede de políticos, seus partidários no qual foi apoiado pelo governador 

José Marcelino de Sousa. Este jornal surgiu como uma peça de defesa do Intendente contra 

as forças de oposição. Talvez plagiando Napoleão Bonaparte (para quem a melhor defesa 

era o ataque), o jornal procurou, ao longo de suas páginas, construir uma imagem dos 

oposicionistas, tratando-os como inimigos do progresso, adversários da cidade de Feira de 

Santana, inclusive acusando os principais membros do grupo da oposição de não pagarem 

os impostos municipais. O Município procurava fixar uma marca nos militantes 

adversários, afastando-os do cenário “civilizado”. 

O jornal Folha do Norte surgiu em 1909, também como resultado dessa disputa 

política, para fazer frente ao O Município e ser um aparelho de ataque ao governo 

municipal. Seu proprietário um coronel de importância local, cel. Tito Ruy Bacelar, se 

destacava no cenário político e também se aproveitava para usar este meio de comunicação 

para divulgação de suas idéias e do grupo político que apoiava, bem como dos ideais de 

cidade que almejavam. Nasce assim da indignação desse sujeito que após o rompimento 

com seu apadrinhado Abdon, e com a sua posse, procura meios de manter sua oposição.  

“Folha do Norte veio para combater em prol de idéas políticos, economistas e 

sociais, advogando as causas do povo que parecem justas, nos limites da lei, do 

direito... filiado ao grande Partido Republicano, que tem por chefe eminente 

senador Severino Vieira, e, portanto, defensor extremo das patrióticas 

candidaturas da Convenção de maio” 
12

   

 

                                                 
11

  SILVA, Aldo José Morais. Natureza sã, civilidade e comércio em Feira de Santana: elementos para o 

estudo para construção de identidade social no interior da Bahia (1833-1937). UFBA: Salvador, 2000. 
12

 De nós, Folha do Norte: 8 de outubro de 1909,Arquivo Museu Casa do Sertão.   
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Uma das possíveis conclusões é que ambos os jornais foram criados com interesses 

particulares, como instrumento de dois grupos que discordavam politicamente. Nesta nota 

acima que se refere a um comentário presente na primeira página do Folha do Norte, se 

enfatizou quais eram os seus ideais ao ser fundado, percebemos que as suas posições 

políticas explícitas não se limitavam apenas ao âmbito local, mas sim ao estadual e 

nacional. Percebemos que o grupo desse jornal apoiava o Partido Republicano da Bahia, no 

qual o seu editor Tito Ruy Bacelar fazia parte e também seus redatores. Onde fica claro 

esse apoio ao Partido Republicano e conseqüentemente aos sujeitos que seriam lançados 

como candidatos nas eleições nacionais desse mesmo ano. 

 

1.2 “Cortem as unhas e tirem o visco” 
13

: Os jornais Folha do Norte e O 

Município e o embate político de 1909, 1910.  

  

Nas eleições de 1907 para intendente na cidade, o cel. Abdon Alves de Abreu teria 

entrado em desacordo com seu padrinho político, o Intendente Cel. Tito Ruy Bacelar 

(1904-1906), ao querer concorrer na disputa pela administração municipal das próximas 

eleições. Essa ruptura política formou um novo grupo político, dissidente, liderado pelo 

candidato a intendente. Assim o Cel. Abdon Alves de Abreu concorreu contra o cel. 

Bernadino Bahia para assumir o governo da cidade de Feira de Santana. Não temos a 

certeza de quem de fato venceu esta eleição, porém sabe-se que Alves tomou posse na 

Intendência, munido das forças policiais no ano de 1908, ao mesmo tempo em que o cel. 

Bernadino da Silva Bahia também toma posse no mesmo dia na mesma hora, porém em 

outro lugar. Essa disputa eleitoral foi muito controversa, como podemos observar no 

Jornal Noite e Dia
14

: 

 

                                                 
13

 Título do artigo do Folha do Norte: 11 de dezembro de 1909. Arquivo Museu Casa do Sertão.  

14
 Como um meio de comunicação, consideramos que esse jornal como um meio de influência, apresenta a 

visão da história deste fato de forma tendenciosa. Este jornal pertence a Hugo Navarro que possui parentesco 

com Arnold Silva, que era redator do Folha do Norte.   
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“O Coronel Abdon Alves de Abreu concorreu com o coronel Bernardino da Silva 

Bahia e foi derrotado nas eleições municipais. Mesmo assim, inconformado com 

a derrota e escudado na ampla influência que gozava junto ao governo tomou 

posse, contrariando o desejo da maioria dos feirenses que foram as urnas
15

”. 

 

No decurso de alguns meses a cidade foi governada pelos dois intendentes, notamos 

que em alguns momentos que as disputas políticas geravam situações inusitadas, 

evidenciando as tensões e os conflitos entre os políticos da cidade.   Para resolver a situação 

o governo estadual fez então um acordo no qual o cel. Abdon Alves governaria de 1908 a 

1912 e o cel. Bernadino Bahia ficaria com a gestão de 1912 a 1915.
16

  

Durante toda a gestão do cel. Abdon Alves houve críticas e reclamações por parte da 

Folha do Norte e do grupo que representava contra a administração do cel. Abdon Alves, 

ao mesmo tempo em que se vangloriavam e destacavam as figuras dos coronéis Bernadino 

Bahia e Agostinho Fróes da Motta, como sendo homens a favor do progresso da cidade.  

Podemos perceber isso a seguir:    

“O intendente Sr. Cel. Abdon Alves de Abreu, perverso com esta cidade não 

forneceu terreno para a construção do prédio escolar. Porém nosso ilustre cel. 

Agostinho Froés da Mota que sabe a importância do progresso a essa cidade, 

doou o terreno para construção do prédio escolar” 
17

 

“(...) Esperemos que com este exemplo dado pelo nosso Cel. Agostinho Froés da 

Mota que divide as nossas aspirações de progresso e aperfeiçoamento, o Sr. Cel 

Abdon Alves de Abreu aprenda a respeitar o povo que se desola e enluta sua 

alma” 
18

 

Como observamos, precisava-se de um terreno para a construção de um prédio 

escolar e como o jornal destaca que o então intendente Abdon Alves havia recusado doar o 

terreno, o mesmo jornal se utiliza desse ato para atacar o então intendente, associando o seu 

ato a perversidade, apresentando a sua imagem como contrária ao progresso e ao mesmo 

                                                 
15

 Jornal Noite e Dia de setembro de 2004. Caderno três: Feira de ontem, Feira de Hoje. p.6. BMAS. 

16
 ALMEIDA, Oscar Damião de. Dicionário Personativo, histórico, geográfico e institucional de Feira de 

Santana. 2ª ed. Feira de Santana, 2000. Pg. 29 

17
 Jornal Folha do Norte, 7 de julho de 1910.Arquivo do Museu Casa do Sertão.  

18
Jornal Folha do Norte: 7 de julho de 1910,pg. I. Museu Casa do Sertão.  
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tempo em que busca fortalecer o sujeito que lhe convém, demonstrando esse outro como 

uma figura que se preocupa com os destinos a cidade. A criação dessas representações 

serve para divulgar suas opiniões de forma mais do que tendenciosa, formas que 

transpareçam que o objetivo desse ataque é o bem-estar da população, é pelo melhoramento 

da cidade. 

Como destaca Oliveira
19

, a imprensa tem se colocado no papel de elaborar sentidos 

para o conjunto da sociedade, apresentando o que considera bom e silenciando o que 

acredita que não interessa.  Assim na esfera política estes veículos de comunicação se 

colocam como construtores da política, evidenciando os sujeitos políticos que lhes bem 

interessam e silenciando os que não lhe convêm. 

Os jornais não devem ser pensados apenas como registro da História, sempre 

atentando para o fato de que estes são usados pelos que o produzem como um meio de 

manipulação, de conflitos e de interesses que norteiam todos os âmbitos da sociedade.  As 

análises sobre estes devem ser feitas atentando sempre quais eram os seus posicionamentos 

e seus reais interesses em defender ou apresentar suas notas, notícias e artigos, etc. 

O Jornal Folha do Norte, por trás de seu discurso de crítica ao cel. Abdon Alves 

pretendia evidenciar que o mesmo não desejava melhorar a cidade. Com objetivos de 

influenciar e legitimar as características de que esse jornal era modernizador e que o melhor 

para a cidade não era essa gestão que estava no poder. Ao mesmo tempo em que quer 

evidenciar e destacar que Fróes da Motta era quem tinha bons objetivos para a cidade. 

Ficando claro que esse veículo se mostrava defensor de um ideal político para a elite 

feirense.  

“Todos se lembram- nem dois anos bastam para apagar a lembrança de 

igmominias- tem nesse dia que o governo do Estado... amparou com seu prestígio 

a escossalha política, ganancioso e trafego, despresado sempre por imprestável, a 

qual solicita levantou o lenço da preferência que elle lhe atribuira pra o conturbe 

ascoso da força eleitoral que se projectava e vinha próxima.”   
20

 

                                                 
19

 OLIVEIRA Clovis Frederico Ramaiana Moraes. Do empório a Princesa do Sertão: utopias civilizadoras 

em Feira de Santana (1893-1937). Salvador: UFBA, 2000. Pg. 57.  

20
  Triste anniversario. Folha do Norte: 1 de janeiro de 1910.Arquivo Museu Casa do Sertão 
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Nesse artigo, publicado na capa do primeiro número do ano de 1910, veio à 

informação de que no final de 1907 ocorreu, realmente, a eleição à intendência e que o 

governo Estadual escolheu Abdon Alves para assumir o governo municipal. De forma 

irônica o jornal evidencia que essa escolha pode ter sido norteada pela afinidade política do 

grupo que ocupava a política estadual liderado pelo governador José Marcelino de Sousa 

com o cel. Abdon Alves, deixando claro essas relações de poder estavam entrelaçadas em 

uma complexa rede de influência e um jogo nem sempre jogado conforme a regra. 

(...) Malditos, sempre malditos sejam aquelles que foram expulsos do templo por 

não saberem honra-lo. 

Abençoados sejam aquelles que contribuíram com seu esforço para restauração 

dos direitos d‟este município, tantas vezes victimas d‟aquelles tartufos.” 
21

 

Discorrendo sobre a mesma data do aniversário da tomada de poder por Abdon 

Alves, O Município rejubilece a atitude do político e das forças policiais, ao mesmo tem 

em que faz crítica ao anterior governo de Tito Ruy Bacelar. Percebemos que o cenário 

político apresentado pelos jornais são sempre favoráveis as figuras políticas com as quais 

estabelecem e mantêm ligações, sempre utilizando os discursos como instrumentos de 

influência. Mas, nos perguntamos, influenciar a quem? A quem estes veículos queriam 

lançar suas opiniões? Primeiro ponto a esclarecer é que esses jornais não eram destinados a 

toda população feirense e sim a uma parte, a letrada, que era considerada civilizada. Eram a 

esses sujeitos que os veículos de comunicação queriam legitimar seus discursos, ao mesmo 

tempo em que a própria elite apoiava, vista que seus interesses estavam entrelaçados. 

Assim defendiam, e não mediam críticas, aos grupos políticos rivais. 

“... Todos quantos conhecem o coronel Abdon, não deixarão de reconhecer a 

intereiza do seu caracter e a firmeza da sua lealdade política..., e por isso não 

deixarão de reconhecer também ser o mesmo incapaz de fazer pactos dignos da 

reprovação dos homens criteriosos” 
22

 

“(...). Tudo escreveremos tudo diremos, para que, amanhan,... veja quanta 

humilhação nos atiram, em plena época de progresso e de luz nos rebaixando a 

                                                 
21

 Chamem antes que te chamem. Jornal O Município 8 de janeiro de 1911.Arquivo Museu Casa do Sertão.  

22
 Rebatendo. Jornal O Município, 25 de novembro de 1910. 
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condição de triste gente, pobre de espírito, que qualquer ignorotão, protegido por 

um governo de Estado, escravisa a seu bel-prazer” 
23

 

Na primeira nota, retirado do jornal O Município, este procura reafirmar o caráter de 

Abdon Alves que estava nesse período sendo acusado por seus opositores de não prestar 

contas dos gastos e do balancete municipal. Recorrendo a sua integridade o mesmo veiculo 

busca aliar a imagem deste as melhores qualidades possíveis. Na segunda nota, retirado do 

jornal Folha do Norte, este já ataca o governo municipal, salientando que o mesmo não 

está indo de acordo com o progresso, rebaixando assim a sua população, ressaltando que o 

dever destes é justamente divulgar e dizer tudo que acontece com a sociedade.  

Versando assim sobre as representações que os grupos sociais modelam deles 

próprios ou dos outros, incidem estratégias que determinam posições e relações.
24

 Essas 

estratégias como percebemos na nota acima eram sempre utilizadas em discursos que não 

apenas fazia críticas a gestões políticas, como também com afirmativas referentes ao 

caráter do opositor, levantando dúvidas tanto sobre suas posturas na política, em suas 

gestões como também como cidadãos.  

Assim é que o embate político iniciado em 1907 se estendeu numa batalha não apenas 

política, mas também ideológica, no qual esses grupos utilizavam os meios de comunicação 

como forma de propagar suas idéias, suas críticas aos outros grupos e as gestões e bem 

como numa tentativa de influenciar parte da sociedade feirense, que durou até os anos de 

1912 com a posse do cel. Bernadino da Silva Bahia. Como destaca Reis
25

 esses conflitos 

foram anteriores ao governo municipal do cel. Bahia em 1912.  

Neste ano de 1912 o jornal O Município para de circular na cidade, mesmo ano em 

que Abdon Alves deixa a intendência de Feira de Santana. Não havendo mais oposição aos 

interesses das gestões futuras e favorecendo estes e a própria Folha do Norte. Percebemos 

que a partir das gestões dos cel. Bahia e Fróes da Motta essas divergências políticas 

cessaram e se estabeleceram relações cordiais entre esses dois sujeitos já que ambos 

                                                 
23

 Subsidiando a história Jornal Folha do Norte, 12 de fevereiro de 1911.  

24
 CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 1990. Pg. 20.  

25
 REIS, Wagner Alves. Agostinho Fróes da Motta: comércio, política e questões raciais na princesa do 

sertão ( 1900-1922). Monografia de especialização. UEFS, 2008, P.27 
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representavam o mesmo grupo político aliado ao Partido Republicano da Bahia, ao mesmo 

tempo em que o jornal Folha do Norte mantém seu apoio a ambos os políticos, sempre 

ressaltando seus feitos e suas qualidades.  

Atentemos para os discursos usados pelos coronéis Bahia e Fróes da Motta, durante a 

cerimônia de posse de Fróes da Motta no ano de 1916:  

“O Sr. Cel. Bahia,... agradece a colaboração afficaz do Conselho, cujo mandato 

finda como o seu, na qualidade de Intendente, aos atos de sua administração, e do 

funcionalismo pelo recto cumprimento de seus deveres, augurando ao novo 

governo do município, em boa hora recahido num exforçado e digno filho desta 

terra, todas as propriedades para leval-a à altura do seu merecimento” 
26

 

“O Sr. Cel. Fróes enaltece a brilhante, desenteressada e patriótica administração 

do cel. Bahia; não accomodará, também, no seu governo, conveniências 

antipatrióticas e politiquices, procurando como de seu dever velar pelos mais 

vittaes interesses do município para cujo desideratum espera contar as luzes e 

pratriotismo do legislativo municipal para o bom desempenho de sua árdua 

tarefa” 
27

 

Notemos que ambos enaltecem a figuras de um ao outro ao mesmo tempo em que 

deixam claro sua oposição as anteriores gestões, deixando explícita que os objetivos dos 

mesmos eram comuns e no qual seus discursos estavam atrelados a idéias de modernização, 

urbanização. Ocorreram divergências entre esses dois coronéis, porém estes buscavam 

alinhar-se, defender e legitimar seus discursos. Santiago afirma que as reformas nas praças 

General Argollo e a Praça dos Remédios no qual se encontravam as residências desses, 

foram reformadas nas gestões de cada um, evidenciando uma disputa amigável entre esses, 

onde Agostinho Fróes da Mota tentava se igualar ao seu companheiro político Bernadino 

Bahia. Boa parte dessa disputa se dá em volta da noção de prestígio, a casa e a praça seriam 

signos de empoderamento, formas que os dois mandatários encontravam para manterem-se 

em evidência na cidade. Ao mesmo tempo, as estruturas montadas em duas moradias e as 

                                                 
26

Ata da Sessão solene dos membros eleitos do Conselho Municipal e do Intendente, 1° de janeiro de 1916. 

Arquivo Público Municipal de Feira de Santana, pacote 87-88.  

27
Idem.   
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próprias praças sugeriam um modelo de urbanização e sociabilidade para a urbe que se 

organizava. 
28

  

1.3 Agostinho Fróes da Mota e Bernadino da Silva Bahia na ótica do Jornal 

Folha do Norte. 

 

Entre 1890 a 1931 a maioria dos intendentes de Feira de Santana eram conhecidos e 

tidos como coronéis
29

, estes mantiveram o exercício do poder cuja legitimidade e aceitação 

se baseava em seu status e nele se fortaleciam como elemento dominante nas instituições 

sociais, econômicas e políticas.
30

 No panorama partidário local o coronelismo era decisivo, 

gozando de largo prestígio entre os setores letrados da urbe.  

Na sociedade feirense o coronel/intendente estava envolvido em uma complexa rede 

de relações que iam desde ações realizadas no município até ligações com a presidência da 

República. Mas suas principais articulações eram desempenhadas no processo eleitoral, o 

que no contexto da Primeira República garantiu a sobrevivência de um sistema político que 

alijava as classes populares, e estabelecia a continuidade do mandonismo na região. 

Eul-Soo Pang analisou as práticas coronelistas na Bahia, as formas e a influência da 

política coronelista na Primeira República, este salientou que nem todos os coronéis 

brasileiros se encaixavam no mesmo modelo do coronel-fazendeiro. A ascensão do coronel 

dependia de muitos fatores externos característicos de sua profissão, domínio e recursos 

pessoais. 
31

 Em algumas capitais e cidades do interior do país, o poder político dos 

comerciantes começou a superar o da classe de proprietário de terras, em Feira de Santana, 

os investimentos no meio comercial por esses proprietários de terras passam a ocorrer 

fortemente, assim à figura do coronel comerciante/fazendeiro dominavam o cenário da 

política local. Um pequeno passeio por anúncios jornalísticos e listas de proprietários de 

                                                 
28

  SANTIAGO, Tiago. Casas, casebres e ruínas: uma política de desapropriação em Feira de Santana 

(1910-1917). UEFS: monografia. Feira de Santana: 2010. Pag. 7 

29
 Percebemos que a nível local todos os sujeitos que assumiam a intendência lhes era atribuído o título 

coronel. 

30
 Pang, Eul-Soo. Coronelismo e oligarquias 1889-1934: a Bahia na Primeira República brasileira. Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979.Pg.  40.  

31
  Pang, Eul-Soo. Coronelismo e oligarquias 1889-1934: a Bahia na Primeira República brasileira. Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979. Pg. 42 
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casas em Feira de Santana
32

 permite reafirmar o perfil majoritariamente urbano de boa 

parte das posses de dois dos coronéis analisados, é o que podemos observar neste 

fragmento retirado de um processo-crime envolvendo o coronel Agostinho Fróes da Mota: 

“Cel. Agostinho Fróes da Mota, negociante matriculado pela junta comercial da 

capital do Estado, proprietário da salgadeira desta cidade faz saber...” 
33

 

Por outro lado, o Cel. Bernadino Bahia possuía uma extensa rede de casas de alugueis 

pelas ruas da cidade, incluindo armazéns. Como podemos ver abaixo:  

“A alugar-se uma casa na rua conselheiro franco da propriedade do coronel 

Bernadino Bahia. Uma casa grande para uma família.” 
34

 

Pang ressalta que para o coronel ter sucesso como oligarca local, dependia 

basicamente de sua habilidade em trocar favores sociais, políticos e econômicos por votos, 

posto que, o resultado das eleições na Primeira República era produto da colaboração dos 

que controlavam os municípios (os coronéis) e os que controlavam o legislativo 

(presidentes e governadores). O que por sua vez favorecia as fraudes eleitorais, com a 

prática do voto do cabresto
35

.  

Em Feira de Santana as relações de poder típicas do coronelismo foram assumidas 

por políticos que também iniciaram sua carreira na Primeira República. Agostinho Fróes da 

Motta, Bernadino Bahia foram desses políticos, que iniciaram as suas trajetórias num 

contexto marcado pelo coronelismo e das relações políticas estabelecidas na chamada 

República Velha. E é neste cenário que temos que compreender o perfil destes políticos no 

contexto da política nacional.  

Agostinho Fróes da Motta iniciou sua carreira política por volta de 1902 atuando 

como membro do Conselho Municipal e em 1903 sendo Presidente do mesmo conselho. 

Este se destacava por sua influência no fenômeno modernizador, especialmente por buscar 

construir na cidade escolas públicas. Este coronel possuía grande prestígio na cidade sendo 

                                                 
32

 Os anúncios podem ser encontrados nos jornais Folha do Norte do período e nos processos cíveis que se 

encontram no CEDOC.  

33
 CEDOC, Processo-crime E-03, Cx-72 n° 1358, 23/04/1913.  

34
 Jornal Folha do Norte, 1 de abril de 1914. Arquivo Casa do Sertão.  

35
 Se defini por voto de cabresto um sistema de controle do poder político através do abuso de autoridade, 

compra de voto, fraude na eleição e outras.   
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conhecido como grande comerciante, banqueiro, próspero proprietário de terras e de 

diversos imóveis na cidade e político, sendo um dos sujeitos mais ricos de Feira de Santana. 

Destacava-se tanto no comércio de gêneros agrícolas, como no de gado de corte que eram 

realizados freqüentemente nas feiras semanais de Feira de Santana. 
36

  

Além de ter sido intendente da cidade de Feira de Santana, o cel. Froés da Motta foi 

também membro do Conselho Municipal de Feira de Santana, presidente do Monte-Pio dos 

Artistas Feirenses e provedor da Santa Casa de Misericórdia, espaços comuns freqüentados 

e presididos por vários políticos da cidade, recintos nos quais as relações de poder se 

desdobravam e, conseqüentemente, fortalecia as trocas de favores entre os membros da 

elite. 

O coronel Bernadino Bahia foi também um dos que ganharam destaque no quadro 

político da cidade, seja por sua autoridade enquanto comerciante seja enquanto figura de 

grande influência na cidade. Político, comerciante e criador de gado, era também, 

juntamente com cel. Fróes da Motta, um dos homens mais ricos da cidade. Assumiu a 

intendência da cidade em 1912 a 1915 e de 1920 a 1923.  

Os coronéis Agostinho Fróes da Mota e Bernadino Bahia foram tratados pelo jornal 

Folha do Norte como homens de grande iniciativa, “capitalistas de vulto”, “beneméritos da 

urbe”, devido às ações em suas administrações (e na iniciativa privada). Também foram 

tratados como portadores de visões de mundo que buscavam implantar estratégias de 

modernizar e urbanizar a cidade de Feira de Santana.  

Defendemos a idéia que ambos os coronéis Bahia e Froés da Mota possuíam aspectos 

sócio-econômicos do poder monopolizante, mas não se encaixam nos moldes do coronel-

fazendeiro autoritário, do “coronel” violento que eram rodeados de capangas, e no qual se 

usavam diversos meios de coerção para se manterem no poder; mas sim que os mesmos 

tinham suas habilidades e formas de legitimarem sua força política e seu prestígio na 

sociedade feirense. Pensamos assim que a política do desenvolvimento urbano utilizada por 

estes era uma das estratégias e uma das práticas de manutenção de poder pelos mesmos, 

tendo a imprensa feirense papel essencial nesse processo.  
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Existe um livro, nele uma figura, um homem de paletó de linho branco, chapéu 

Panamá e botas, um dos pés calçado com sapato, indicando uma linha de sobrevivência do 

coronelismo na sociedade urbana. A construção em relevo está na capa do livro Maria de 

Lourdes Janotti apresentada abaixo: 
37

 

 

 

Sob certo sentido podemos afirmar que esta seria a imagem padrão do coronel. Essa 

representação, consumida por elementos midiáticos, configurou um tipo histórico para o 

coronelismo, o do fazendeiro, valente e cheio de capangas. O coronel estava relacionado a 

algumas características como a sua à relação agrícola, sendo sempre um grande fazendeiro 

e dono dos armazéns, como sendo o patriarca e chefe da família, que estava sempre 

rodeado de capangas e familiares dependentes seus e que exercia sua autoridade quase 

sempre a partir da coação e da subjugação do outro. Sendo eleito ou elegendo seus 

candidatos a partir da fraude, da violência e da compra do voto. Sua figura está presente na 
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construção do imaginário como um homem rude e autoritário, vestido com roupas brancas 

de linho e chapéu.
38

   

Nunes Leal define o coronelismo como um sistema político da Primeira República, 

dominado por uma relação de compromisso entre os senhores donos de terras em 

decadência e o poder público fortalecido, no qual a propriedade da terra era o elemento 

determinante desse sistema de domínio político (apontando isso também como uma 

tendência predominante na literatura existente), onde estes tipos de práticas coronelísticas 

se encontravam nos interiores dos Estados, pois lá a sua autoridade não era abalada, pois a 

força policial era formada por seus apadrinhados e estes tinham o apoio do Estado. Com o 

seu poder privado, sua influência e a própria atuação na política lhe asseguravam as bases 

para legitimação de sua força no lugar onde vivia.  

Para Faoro
39

, a origem do poder do coronel, “[...] mais do que a situação econômica, 

deriva do prestígio, da honra social, tradicionalmente reconhecido”. Comungando com essa 

idéia, Barreira
40

 considera que a dominação política do coronel no Sertão “não necessita e 

nem se impõe só pela força, mas pela aceitação e reconhecimento, através de mecanismos 

ideológicos que tornam a realidade não perceptível por parte dos dominados”. 

Como Pang ressalta também não só essa imagem patriarcal fazia o prestígio do 

coronel, mas os instrumentos ideológicos, sua tradição, habilidades, reconhecimento e 

importância. E que as práticas coronelísticas não ocorreram nas regiões de formas 

homogêneas e sim de formas diversificadas, onde as esferas de poder privada e pública 

estavam entrelaçadas e muitas vezes se confundiam.  

Analisando as primeiras décadas do século XX em Feira de Santana, podemos 

perceber que existiam relações coronelísticas na cidade, mas com diferenciações claras 

desse perfil coronel violento, treme-terra. Os coronéis observados na pesquisa possuíam 

sim controle econômico, sendo também uma parte em relação agrícola, mas, a maior parte 

                                                 
38

 Podemos ressaltar o coronel presente na obra de Jorge Amado, Tereza Batista cansada de guerra e no 

coronel sinhozinho Malta de Roque Santeiro como exemplos dessa imagem criada na memória e divulgada 

pelos meios de comunicação.  
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 Faoro, Raimundo. Os donos do poder. Formação do patronato político brasileiro. Editora Globo: Porto 

Alegre,1958. Pg. 18 
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do seus capitais estava concentrados na zona urbana e no qual se utilizavam de outras 

práticas de aumento de influência no poder público, legitimação e fortalecimento nas 

esferas políticas. Estes possuíam estratégias outras que não o autoritarismo e uso do poder a 

partir da violência. Portanto esses sujeitos faziam uso da máquina política municipal com 

suas estratégias e da influência das esferas estadual e federal, dos meios de comunicação e 

assim se fortaleciam e desenvolviam seus dotes e qualidades pessoais, expandido suas 

relações de compadrio e de dominação. 

Estes sujeitos recorriam a sistemas legais para defender seus interesses sejam na 

esfera pública ou privada. Aberturas de processos contra dívidas não pagas, processos 

crimes contra roubos as suas propriedades, denúncias contra abuso de poder e disputas 

políticas eram por esses tratados por vias da justiça e da denúncia pelos meios de 

comunicação do que por uso da violência tão atribuído como característica explicita dos 

coronéis. Estratégia de aumentar sua influência com a elite que se queria cada vez mais 

urbana e defendia a civilidade ou tática de defesa por meios legais que estes poderiam estar 

dominando poderiam ser conclusões possíveis a esse meio recorrido por esses sujeitos.  

É utilizando-se de sua influência e seu poder econômico que os coronéis feirenses 

buscavam fortalecer seu poder. Como donos da maior parte dos imóveis da cidade e das 

casas comerciais sua influência se torna notória. E por ser suas atividades econômicas 

serem voltadas mais para o urbano é que essas características peculiares se ressaltam, pois, 

nesse período as idéias modernizadoras estão presentes de forma acentuada. Acabando por 

se prover de sua situação econômica para difundir seus anseios como verdades. 

Esses sujeitos têm a seu lado um grande instrumento de manipulação que são os 

jornais, pois se utilizavam das falas de progresso para defender e legitimar seu discurso 

modernizador e urbanizador. Essa defesa do progresso era direcionada a um grupo, a 

interesses de uma elite que utilizou a esfera pública para satisfazer seus objetivos e a esfera 

privada para legitimar suas falas como verdades e fazer com que seus anseios fossem tidos 

como essenciais para toda a população. Como afirma Perissinotto
41

 à classe dominante 

apresenta várias frações que a compõem, havendo dentro destas uma disputa pelo poder do 

Estado; esta fração se manifesta no nível político ou ideológico. Concordamos que também 

                                                 
41

 PERISSINOTTO, Renato. Classes dominantes e hegemonia na República Velha. Campinas: Editora 

UNICAMP, 1994. Pg. 20.  



26 

 

 

em Feira de Santana havia essas disputas como podemos perceber no embate pela 

intendência ocorrido em 1907 ao mesmo tempo em que a utilização deste discurso de 

progresso estava nesse campo de disputa.  

Esse emprego dos jornais que divulgavam esses sujeitos como interessados no 

progresso da cidade, era essencial para as suas estratégias de legitimação e manutenção de 

seu poder nos mais altos cargos municipais da cidade. E eram assim usados como 

instrumentos de defesa de suas visões de mundo, de suas opiniões e ao mesmo tempo uma 

arma de ataque aos seus desafetos, na construção de uma visão cidade a partir da 

representação destes.   Salientamos, portanto que esses veículos de comunicação foram 

utilizados como elementos difusores de idéias de grupos que visavam atender seus 

objetivos.  

    

 

 

A fotografia acima registra a inauguração do coreto da Praça General Argolo (mais 

tarde Froés da Motta)
42

. Em primeiro plano o amplo solar do Coronel Agostinho, que, aliás, 

teria feito a obra com seus próprios recursos. Marcar uma praça com uma obra privada, 
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obra esta que possibilitaria “civilizadas” tocatas, fez parte de uma estratégia de demarcar o 

próprio nome na história da cidade e, mais do que isso, afirmar-se enquanto liderança 

progressista nas ruas da urbe. O coreto e a praça são indícios da montagem do poder 

pessoal na cidade, sugerindo que o mesmo necessitava de pontos de apoio simbólicos para 

a sua afirmação.   

Vilaça e Albuquerque nos trazem a reflexão que o coronel é um dos principais 

protagonistas de um processo de fenda social, econômica e política nesse processo de 

penetração do moderno em estruturas sociais aniquiladas. Destacando que assim o coronel 

é um veículo de mudanças, no qual promove mudanças para não perder a iniciativa social e 

para assegurar seu cetro paternalista de doador de bens, de patrocinador das causas.  

“Para manter o prestígio juntos as cidades que domina, o coronel promove 

urbanização em detrimento de suas bases rurais; ou patrocina abertura de estradas 

para as capitais, facilitando a penetração do elemento perturbador de sua 

hegemonia (...). 

(...). O coronel, muito mais que um médico, bacharel ou comerciante, é produto 

de seu meio e de seu tempo, geralmente capaz de se utilizar, e com maestria, de 

todos os recursos da linguagem e de toda força dos valores criados e 

desenvolvidos pela sociedade matuta. ”
43

 

Em um período em que o poder político significava status social, era então preciso 

habilidade para manter-se a frente do poder.  Era preciso alianças, acordos e artimanhas, 

tanto no plano local, como mesmo para o plano estadual e federal. Não era apenas ser um 

comerciante influente na sociedade, era preciso destacar-se e buscar formas de fortalecer 

sua influência cada vez mais. 

Como já dito tanto Bernardino da Silva Bahia quanto Agostinho Froés da Motta 

mantinham relações de simpatia e apoio ao jornal Folha do Norte. Este jornal destaca 

sempre com uma ótica de favorecimento a imagem destes políticos. Não seremos ingênuos 

em acreditar que este era feito sem interesses, mas sim para manter o poder nas mãos de 

sujeitos vinculados a elite, era seguir com as aspirações e representações que esse grupo de 

sujeitos históricos desejavam para Feira de Santana. Por isso estes eram ressaltados sempre 
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como políticos modernizadores, que queriam sempre o melhor para a sociedade feirense. É 

o que podemos ver abaixo:  

“O honrado e operoso cel. Intendente não tem poupado esforços afim de bem 

servir os interesses do município, com tamanha boa fortuna confiado a seu zelo e 

patriotismo.  (...) nesses esforços telegraphou ao Sr. Ministro da Agricultura, 

reiterando a oferta de terrenos sufficientes para a installação de uma estação 

experimental agronomica” 
44

 

“O governo do Estado... aprovou a planta para o prédio escolar nesta cidade, em 

tempo enviado pela Intendência. Merece mais que legítimos e justíssimos 

aplausos este acto de justiça do governo, coroando os esforços dos honrados 

cidadãos que, por fortuna desta terra nos acham actualmente à frente dos seus 

destinos. (...). Nunca mais temos fé a Providência que castiga e premia, 

consentirá que esta população amada passe por longas provações como foram os 

5 annos do nefasto desgoverno do infeliz Sr. Abdon de Abreu(...). ” 
45

 

Neste primeiro recorte do artigo sobre a instalação de uma estação agronômica para a 

cidade, temos bem claro que o jornal Folha do Norte não poupou e não poupava em dizer 

que o então intendente Bernardino da Silva Bahia estava muito mais que apenas se 

esforçando, já buscava oferecer os terrenos para a construção da mesma estação.  Claro que 

todo esse destaque dado também com seus interesses. Bem como no segundo recorte que se 

refere à aprovação do governo do Estado da planta para construção do prédio escolar, onde 

além de salientar que o então intendente estava de acordo com os ideais de progresso da 

cidade, percebemos a estratégia de tecer mais uma vez uma crítica a Abdon Alves, sempre 

o articulando como contrário ao „bem‟ da cidade e claro defendendo seus posicionamentos 

políticos com o ataque.  

Assim é que como destaca Foucault, é nas práticas discursivas, que os discursos se 

constituem em instrumentos de poder, e por isso, é pertinente saber as condições de 

produção de um determinado enunciado, pois os discursos são campos de tensão, nos quais 

podem ser legitimadas “verdades” e “falsidades”; assim é que perspectivas sobre o discurso 

e poder nos orientam sobre as idéias que foram difundidas. 
46
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Portanto os discursos desse veículo de comunicação como instrumentos de poder, 

buscou legitimar e apresentar como importantes, legítimas e extremamente benéficas as 

ações desses sujeitos. Assim numa relação estreita Bahia e Fróes da Motta se apropriavam e 

se utilizavam do jornal Folha do Norte, criando um sustentáculo de apoio a suas medidas e 

aumentando seu prestígio com a elite feirense. 

Afirmamos que os discursos modernizadores e urbanizadores difundidos por esse 

jornal foram essenciais para fortalecer as imagens desses sujeitos, bem como para propagar 

a idéia de que suas visões eram as ideais para o crescimento da cidade de Feira de Santana, 

para que está se tornasse um centro urbano moderno. Perspectiva pensada para atender as 

demandas dessas elites do qual faziam parte, tentando impor aos setores populares um 

processo disciplinarização, que continuava excluir os mesmos das decisões políticas da 

cidade.   

Mas temos que nos atentar que era justamente neste contexto da Primeira República 

que houve um empreendimento modernizador das grandes cidades, ao mesmo tempo em 

que os interiores do país passavam pelo fortalecimento do poder nas mãos de poucos 

homens que se veiculava a enveredar nesses empreendimentos para a sua própria 

sobrevivência. 

Ao mesmo tempo em devemos ressaltar que não apenas existiu um modelo 

homogêneo de coronelismo, no qual a manutenção do poder depende da violência e do uso 

de formas de coerção, mas sim formas diversificadas e heterogêneas com diversas 

características como o paternalismo, clientelismo, troca de favores e a manutenção do poder 

do coronel que dependia principalmente de suas habilidades, no qual buscava 

principalmente fortalecer sua hegemonia na sua região. 

 Observamos então que políticos como os coronéis Bernadino Bahia e Agostinho 

Fróes da Motta, tiveram essas formas diversificadas, onde buscaram desenvolver um novo 

discurso, voltado para o urbano, como elemento legitimador de poder, como se fosse um 

“acréscimo” a outros elementos tão característicos do coronelismo (paternalismo, 

clientelismo, etc.). Isto se inseria na lógica da política de remodelação dos espaços urbanos, 

como também das mudanças de comportamentos que eram exigidos para apresentar a urbe 

que se pretendia moderna. 
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2- PELA IMPRENSA: AS REPRESENTAÇÕES DE ARNOLD SILVA E DO 

DESENVOLVIMENTO URBANO PELA FOLHA DO NORTE.   

 

2.1 As representações de Arnold Silva pelo Folha do Norte 

Arnold Ferreira da Silva foi eleito pela primeira vez como intendente em 1924 numa 

grande solenidade que Eurico Alves Boaventura
47

 destacou:  

 

“Lembro da grande solenidade de posse do intendente Arnold Silva [...] vi passar 

o novo governador da cidade, de fraque, chapéu de pelo acompanhado por todos 

os conselheiros municipais, cada qual envergando o seu fraque, talhado pelo 

velho Pascoal. Passou toda gente a pé. Nem a carruagem de Seu Agostinho, nem 

o seu Mercedes roncador como trovão seco,nem o automóvel de Seu Bernadino, 

nada disso dava a imponência que levava a ilustre comitiva.” 
48

 

“Seu Bahia (Cel. Seu Bernadino Bahia), solene como um sim de casamento, 

vaidoso do genro substituí-lo na política da terra.” 
49

 

Boaventura retrata suas memórias sobre está solenidade de posse, nos deixando claro 

toda simbologia e ritual que se criava em torno da posse destes intendentes que envolviam 

uma grande parte da população feirense, sempre tendo destaque a elite. Fica evidente a 

representação feita deste sujeito histórico e ao mesmo tempo em que a idéia de magnitude 

que se tenta passar com esse relato, onde nem a Mercedes e nem o automóvel de Bahia 

conseguia tirar o brilho deste momento. 

Arnold Silva desde jovem já aparecia como destaque no Jornal Folha do Norte, que 

buscava ressaltar todas as suas qualidades e já começava a fazer com que essa figurava se 

despontasse com destaque no cenário da cidade. Atentemos para o fato de que este era 

redator deste jornal e que existia um propósito para que fosse dado esse destaque por este a 

Arnold Silva. Podemos observar isso em:  
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“[...]E‟-nos sumamente gratos render um preito das mais justa homenagem ao 

jovem, cujo retrato vai entre estas linhas que amanhã verá transcorrer, mais de um 

marco de profunda existência.  

Arnold Silva, o jovem e futuroso feirense, que desde sua adolescência vem 

pateteando a robustez do seu intellecto, a magnanimidade de seu coração e a 

altivez de seu espírito, tendo como pedestal um caracter adamantino [...]. De 

lealdade sem par e de discreção invejável vai se impondo á estima de seus 

conterrâneos, constituindo um dos ornatos da sociedade feirense.” 
50

 

Todo esse destaque dado já em 1919 nos mostra que a Folha do Norte já buscava 

construir de Arnold Silva uma representação para a elite feirense, de um jovem de caráter 

com características admiráveis, sendo uma figura ideal para seguir carreira política e ser o 

representante no poder público dessa elite. Como já ressaltado Arnold Silva foi genro do 

cel. Bahia (por duas vezes, visto que se casou com duas de suas filhas), este mesmo sendo 

presidente em 1923 do Partido Republicano da Bahia (PRB) indica o nome de Arnold Silva 

em Assembléia desse partido para concorrer à eleição de intendente do ano de 1924. Com 

apoio dessa figura de destaque no cenário de Feira de Santana, Arnold Silva vence as 

eleições e assume pela primeira vez a intendência em 1924, mantendo a mesma linha de 

discurso modernizador, onde buscou dar continuidade das obras iniciadas pelo cel. 

Bernadino da Silva Bahia. 

Essa linha de discurso compreende a idéia de transformar a urbe feirense em um 

“espaço civilizado”. Esse discurso modernizador, não era comum só a cidade de Feira de 

Santana, mas sim seguiu a um tipo de ordem discursiva própria da Primeira República 

51
que defendia a idéia de progresso e civilidade, onde os espaços deveriam estar adequados 

no perfil moderno, onde tudo que referisse a antigo e rural deveria ser descartado. Assim a 

exclusão de elementos considerados primitivos ou fora dos padrões estabelecidos pelas 

elites eram excluídos e silenciados.  

Não só essa linha de discurso, mas as alianças políticas feitas entre Arnold Silva e 

Bernadino Bahia, com interesses em comum, se desdobram posteriormente na medida em 
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que Silva e Eduardo Fróes da Mota, filho do cel. Agostinho Fróes da Mota, se aliam 

politicamente com objetivos comuns, cada vez mais se destacaram na política feirense. 

“As derradeiras palavras do Sr. Intendente foram quase abafadas por delirante e 

prolongado palmeio que bem traduz a solidariedade da terra feirense com seu 

digno filho o paladino destemeroso e esforçado dos mais cálidos ideaes.” 
52

 

Neste trecho retirado do artigo sobre sua segunda posse em 2 de janeiro de 1926, o 

Folha do Norte traz em destaque na primeira página todos os momentos da solenidade, 

enfatizando que toda a sociedade feirense se encontrava presente. Não apenas se limitou 

nesta edição de tratar da solene posse, mas transcreveu em edição seguinte todo o discurso 

do cel. Intendente sobre sua antiga gestão, seus feitos e seus objetivos futuros para a cidade.  

Com seu discurso modernizador, no qual seria todos seus esforços como 

administrador de trazer melhoramento e continuar as obras de seu sogro, Silva como 

redator e herdeiro da Folha do Norte, se utiliza desse jornal para divulgar seus feitos e 

reforçar seus objetivos. Além disso, este veículo de comunicação traz em destaque as 

correspondências de felicitações de políticos que estavam em vulto no período. Reforçando 

os laços políticos desse grupo ao qual o jornal fazia parte.  

Assim Arnold Silva assume a intendência de 1924-1925 e novamente continua no 

poder local em 1926-1927, quando ele próprio já se tornara Presidente do PRB. Kelman 

Silva salienta que quando eleito esse sujeito já tinha como forte atributo o elo familiar. Sua 

figura ligada ao cel. Bahia faz com que não apenas assuma o poder consecutivamente, mas 

herde o legado político desse coronel e se firme cada vez na política feirense, mantendo 

uma política de concessões de privilégios, ficando assim conhecido igualmente como 

coronel.
 53

 

Não apenas em nosso recorte temporal que Arnold Silva aparecerá como uma figura 

de destaque no poder, mas durante as décadas seguintes, sua este estará sempre presente nas 
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esferas do poder na cidade de Feira de Santana
54

. Em 1929 Arnold Silva, com sua carreira 

política já consolidada, era presidente do conselho municipal da cidade. Em 1933 o mesmo 

aparece com destaque como presidente do diretório do Partido Social Democrático (PSD) 

em Feira de Santana e concorre a Assembléia Nacional Constituinte, sendo eleito deputado 

federal. Ficando claro assim a importância desse sujeito político não só no âmbito local, 

mas no âmbito nacional.  

Afirmamos que o apoio e a aliança do cel. Bahia com Arnold numa relação paternal 

possibilitaram ao mesmo o prestígio e a consolidação de sua carreira política não ficando 

apenas na Primeira República e sim se desdobrando nos anos seguintes, fazendo com que 

cada vez mais este sujeito se sobressaísse na política local, estadual e até mesmo nacional. 

Sabendo aproveitar o legado de influências passado pelo seu sogro e padrinho político 

Bernadino Bahia, e mantendo o jornal Folha do Norte como instrumento de apoio e 

divulgador das suas perspectivas políticas. 

 

2.2- O desenvolvimento urbano em Feira de Santana. 

 

Agostinho Froés da Mota, Bernadino da Silva Bahia e Arnold Silva estiveram na 

frente da construção de obras públicas, de alargamentos das ruas, de construções de praças 

públicas e ambos deram sempre continuidade desses desenvolvimentos em suas gestões, 

sempre tendo o jornal como instrumento difusor de seus feitos. Notemos numa nota do 

Jornal Folha do Norte:  

“É com felicidades que anunciamos que o novo Paço Municipal iniciada na 

gestão benemérita e fecunda do cel. Bernadino Bahia será em pouco tempo 

inaugurada na gestão do intendente Arnold Silva.” 
55

 

Nesta nota percebemos claro que como instrumento divulgador desses políticos o 

Folha do Norte destacava sempre os esforços destes sujeitos em prol dos melhoramentos 

da cidade. Agostinho Fróes da Mota em suas gestões foi conhecido em especial por se 
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dedicar a educação. Este construiu a primeira escola municipal João Florêncio e 1917, 

também a escola municipal Maria Quitéria em 1918 e iniciou também a construção do 

prédio da antiga Escola Normal de Feira de Santana, onde hoje se encontra o Centro de 

Cultura e Arte (CUCA). 

“Contrato do Prefeitura com seu intendente o coronel Agostinho Fróes da Mota 

com o cel. José Carvalho Filho para a construção de dois prédios escolares. 

O primeiro prédio será situado na Praça General Argollo e o outro na rua Barão 

do Cotegipe. Pela casula numero 4 diz que de 8 meses será feito a entrega, pelo 

valor de 65 mil réis. “
56

 

Santos
57

 nos evidencia que essas obras se restringiam ao centro urbano de Feira de 

Santana, alijando os distritos dessa cidade, que também reivindicavam melhorias da 

administração. Afirmando que o processo de construção de imagens e atos que visavam 

garantir ou fazer manutenção de impressões idealizadas sobre Feira de Santana eram 

objetivo de uma elite da cidade. E que a imprensa feirense reclamava de posturas e atitudes 

que consideravam que manchavam a cidade.  

Compreendemos que essas gestões preocuparam-se em modificar o urbano da cidade 

com o objetivo de modernização, mas os espaços modificados eram os freqüentados e 

geralmente usufruídos pela minoria, havendo exclusão da maioria e alijando também os 

distritos dessa cidade. Essas mudanças eram necessárias a essa elite feirense, haja vista que 

essas melhorias favoreciam seus espaços e o comércio da cidade. Leite
58

 ao observar as 

percepções de cidade veiculada aos jornais de Salvador em um contexto de modernização 

urbana na Primeira República enfatiza que o ideal modernizador, civilizador, progressista 

tinha na cidade relativamente aos melhoramentos físicos um dos principais objetos para sua 

concretização e efetivação. Nesse sentido é que essas modificações traziam em si à 

formulação de ideais que escondem as diferentes visões de mundo. 
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Para entender essas obras e a urbanização em Feira de Santana, se fez aqui um 

levantamento dos gastos públicos a partir de uma análise quantitativa, buscando refletir os 

gastos e os interesses econômicos envolvidos nesse processo de urbanização, para que 

possa se entender como a administração municipal buscava meios, para realizar este 

processo de urbanização que ocorreu tão intensamente em Feira de Santana. 

“De ordem da Intendência Municipal, venho scientificar não só aos negociantes 

dessa cidade, como aos do município, que a arrecadação dos impostos sobre o 

comércio de vários artigos e a indústria de outros, ocorrera no praso de 30 dias a 

contar de 1 de janeiro de accordo com as tabelas, conseguindo prévia licença para 

o comercio destes e contribuindo para o crescimento da cidade que favorecera o 

comercio mais e mais”. 
59

   

 

Nessa nota referente ao ano de 1919 podemos ver como o discurso do pagamento dos 

impostos está estreitamente ligado ao crescimento e desenvolvimento da cidade. Busca-se 

ratificar que o seu pagamento fará parte do orçamento das despesas em obras públicas de 

Feira de Santana.  

No balancete de despesas relativas aos meses encontramos um aumento nas despesas, 

especialmente a manutenção de obras e com a construção e melhoramentos de outras. 

Comparando o mês de dezembro de 1918 e o mês de janeiro de 1919 se tem a seguinte 

diferença: 

 

“Balancete da receita e despezas relativas ao mez de dezembro de 1918 e 

o período adicional: 

RECEITA:  

Saldo do mez de novembro                                46:079$275 

Fóros, correntes                                                  1:451$486 

Decimas correntes                                              4:642$440 

Gado e seu consumo                                           8:223$750 
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Exportação                                                          11:152$500 

Industrias e profissões correntes                         847$000 

Licenças                                                              25$000 

Emolumentos                                                     344$613 

Revisão nos districtos                                        1:006$880 

Renda dos mercados                                          1:514$000 

 

Total                                                                  91:051$719   

 

          DESPESAS: 

Subsidio do Intendente                                                 3:000$000 

Empregados                                                                  3:533$321 

Agentes da arrecadação                                               1:300$430 

Escrivão do Jury                                                           333$338 

Officiaes de Justiça                                                     40:000$000  

Asseio do quartel                                                        141$000 

Idem do matadouro                                                     110$500 

Idem dos mercados                                                     138$610 

Idem do Paço Municipal                                            35$480 

Idem da cidade                                                           1:000$000 

Illuminação publica                                                   1:660$600 

Conservação do jardim, arborisação                         326$400 

Obras Publicas                                                          53:063$780 

Contribuição ao Thesouro nacional                           203$098 

Total                                                                          82:514$485 

Saldo em caixa                                                          8:534$234”
60
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Novamente analisando as despesas públicas referentes ao ano de 1917 se tem os 

gastos com obras públicas no valor de 97:311$971 sendo maior do que qualquer outro 

gasto presente no balanço geral.
61

 Evidenciamos em todos os anos pesquisados que há 

sempre um valor alto para obras públicas, o que nos mostra construções e inauguração de 

diversos empreendimentos, tais como a construção do paço Municipal, do Mercado 

Modelo, entre outros.  

Balancete da receita e despezas relativas ao mez de dezembro de 1912 e o 

período adicional: 

RECEITA:  

Saldo do mez de novembro                                $559 

Fóros, correntes                                                  592$552 

Solo ocupado                                                      1:375$060 

Bancas no mercado                                            471$000 

Mutas por infracção                                           43$000 

Revisão                                                             144$000 

Licenças e emolumentos                                     62$000 

Emolumentos                                                     344$613 

Revisão nos districtos                                        1:006$880 

Indústria e profisssão activa                               10$000 

 

Total                                                                  10:0331$713  

 

          DESPESAS:  

Dispendido com empregados                                       1:315$000 

  Idem com agentes carregadorres                                    652$846 
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Agentes da arrecadação                                               1:300$430 

Escrivão da policia                                                        54$000 

Officiaes de Justiça                                                       33$340  

Prezos pobres                                                               124$000 

Idem do matadouro                                                     110$500 

Illuminação Publica                                                    1:297$200 

Subvenção da Santa Casa                                           600$000 

Idem da cidade                                                           1:000$000 

Asseio do mercado                                                    22$500 

Instrucção publica                                                     1:562$912 

Obras Publicas                                                          554$330 

Despeza de Santa Barbara                                         10$000 

Asseio da cidade                                                       600$000   

Total                                                                          9:308$921 

Saldo em cofre                                            10:033$713”
62

     

 

 

Se têm sempre presente também notas afirmando o potencial da cidade, bem como 

ratificando a importância dos valores altos referentes às obras públicas. 

“Considerando que sendo a previsão orçamentária calculada em 143:718$515 

elevou-se a importante soma de 209:661$989, sendo que todas estas rendas 

tiveram util applicação, attendendo se com ellas não só o custeio ordinario 

previsto na lei de meios, como tambem as extraordinarias por créditos e 

autorisações, obras estas voltuosas realisadas com os proprios recursos 

financeiros do Municipio; 

Considerando que o accrescimo das rendas, independente de recursos extranhos, 

cobriram sobejamente todos esses dispendios, deixando ainda um saldo de 

8:534$234 que passo para o exercício atual.”
63
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Conclue-se que durante o período estudado se tem um elevado número de despesas 

referentes a obras públicas onde se buscou mudar a paisagem da cidade de interiorana e 

rural, para uma cidade comercial e urbana. Esses dados nos trazem informações referentes 

as essas gestões que utilizava uma boa parte dos orçamentos nas  despesas com obras 

públicas mas essas obras eram convenientes para os próprios sujeitos políticos que estavam 

no poder. 

Houve desenvolvimento urbano em Feira de Santana, mas estava claro que essas 

intervenções urbanas não estavam direcionadas a todos. Estas foram vistas como melhorias 

apenas para uma parte da população feirense, não se levando em consideração a população 

como um todo. Foram também colocadas em práticas por interesses próprios e totalmente 

particulares. Essa imagem de homens bons e progressistas, que são exaltadas pelos jornais, 

representa a visão de uma parcela populacional, pois no decorrer dessas gestões muitos 

foram prejudicados e por vezes nada beneficiados. 
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  4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Este estudo propôs-se uma tentativa de analisar como os jornais Folha do Norte e O 

Município eram utilizados como instrumentos de defesa e ataque nas esferas das relações 

de poder, defendendo seus interesses e sendo uma arma de apoio aos políticos da cidade de 

Feira de Santana. “As descrições” produzidas por esses veículos de comunicação, mais do 

que uma fotografia da sociedade feirense, traduziam uma vontade de poder, de estabelecer 

lugares, distinguir sujeitos e exalavam utopias urbanizadoras.  

Primeiramente optou-se por apresentar os jornais e com que finalidade foram 

fundados e quem eram os sujeitos que estavam a frente destes. Analisou-se o embate 

político ocorrido nos fins da década de dez entre dois grupos rivais, que utilizaram esses 

mesmos meios de comunicação como arma de ataque nessa disputa. Após, nos centramos 

como o Folha do Norte buscava em suas folhas beneficiar a imagem de Agostinho Froés 

da Motta, Bernardino da Silva Bahia e Arnold Silva tanto quanto políticos como cidadãos 

que se importavam com o desenvolvimento da cidade. E como O Município e O Folha do 

Norte buscaram propagar imagens, criar representações e bem como foram utilizados para 

defender idéias e propostas de grupos políticos partidários e para deteriorar a imagem de 

outros sujeitos e grupos políticos.  

  Por fim analisamos o desenvolvimento urbano na cidade no período para evidenciar 

que durante essas gestões houve um desenvolvimento urbano e que esse jornal foi um dos 

instrumentos divulgador utilizado para legitimar e criar a representação de que essas 

mudanças eram essenciais para cidade ao mesmo tempo em que se procurava fortalecer a 

imagem desses sujeitos históricos. 

Ciente de suas limitações, esse trabalho buscou evidenciar as relações de poder a 

partir do uso dos jornais como uma das diretrizes de apoio dos políticos no contexto da 

Primeira República, no qual os ideais de modernização e progresso estavam fortemente 

entrelaçados nesse discurso.  
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