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RESUMO 

 

 

Através da análise de uma documentação produzida pelos poderes municipais, juntamente 

com a utilização de jornais e fotografias, o presente trabalho demonstra como a elite comercial e 

política de Feira de Santana utilizou-se dos poderes do Executivo e do Legislativo municipal para 

promover uma campanha de desapropriação na cidade, com a finalidade de retirar os casebres 

que prejudicavam suas casas comerciais e residências localizadas nas principais ruas da cidade. 

 

Palavras-chave: Feira de Santana, poder local, urbanização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RÉSUMÉ 

  

À travers l'analyse d'une documentation produite par les pouvoirs municipaux, 

conjointement avec l'utilisation de journaux et de photographies, présent travail démontre comme 

l'élite commerciale et politique de Foire de Santana il s'est utilisé des pouvoirs de l'Exécutif et du 

Législatif théâtre municipal pour promouvoir une campagne de dépossession dans la ville, avec la 

finalité d'enlever les taudis qui nuisaient leurs maisons commerciales et à résidences localisées 

dans les principales rues de la ville.  

 

Mots-clé: Feira de Santana, pouvoir lieu, dépossession, urbanisation. 
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CAPÍTULO I – CONHECENDO FEIRA DE SANTANA NA DÉCADA DE 1910  

 

Neste capítulo trazemos o esforço de análise do processo de intervenção urbana, no 

período de 1910 a 1917, na cidade de Feira de Santana, procurando responder algumas 

questões que apresentaram-se ao longo da pesquisa referentes aos motivos que levaram o 

poder municipal a realizar uma campanha de desapropriação. Entendemos que esta medida 

desempenhada em prol do “aformoseamento” da cidade, serviu de véu para encobrir reais 

interesses de uma elite econômica, social e política que sentia-se prejudicada 

economicamente pelas antigas casinhas que espalhavam-se, principalmente, nas áreas 

nobres da cidade. Áreas de Feira de Santana, nas quais, essa elite possuía propriedades. 

 

I – Investimentos, finanças e obras em Feira de Santana 

 

 

Feira de Santana apesar de despontar como um dos mais importantes centros 

comerciais no interior do estado desde 1828
1
, não obteve o mesmo nível de investimentos 

que a capital Salvador.  De acordo com Pinheiro (2002), a reforma urbana da capital baiana 

realizada no governo de J.J. Seabra (1912-1916) só foi possível, devido às condições 

econômicas favoráveis manifestadas no apoio dos governos municipal, estadual e federal, 

além de investimentos internacionais e de empresários nacionais que participaram no 

processo de modernização da cidade. Somou-se a isso a recuperação econômica da Bahia 

que desde 1905 tornou-se o maior produtor de um dos mais importantes produtos de 

exportação do país, o cacau. (PINHEIRO, 2002. p. 224-225.)   

Como já dissemos a cidade de Feira de Santana não recebeu o mesmo nível de 

investimentos que a capital, o que nos sugere que a cidade realizou a maior parte do seu 

processo de urbanização entre os anos de 1910 a 1917, com investimentos próprios, o que 

não significa afirmar que a cidade não recebeu outros investimentos neste período.  

Durante o mandato do governador Araújo Pinho, em 1911, a cidade recebeu a visita 

do engenheiro civil Alphen Diniz Gonçalves responsável pela elaboração de um estudo 

                                                 
1
 Cf. Poppino (1968, p.57.), a feira de gado realizada em Feira de Santana firmava-se como a mais importante 

em toda a Província. 
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técnico para a construção de uma ponte sobre o rio Jacuípe com recursos do governo 

estadual
2
, a qual foi inaugurada em 29 de março de 1917

3
.   No ano seguinte, o governo 

federal autorizou a abertura de um poço artesiano em cada praça e dois no campo do gado
4
 

devido à solicitação do Sr. Jacintho Ferreira, juiz da comarca, como medida de combate à 

seca. Ainda em 1912, o governo estadual liberou verbas para a construção de um secadouro 

de fumo
5
 na cidade e um prédio escolar localizado na Rua Conselheiro Franco

6
, que não 

chegou a ser construído naquele mesmo ano devido a disputas políticas entre o Intendente 

Abdon Alves de Abreu (1908-1912) e o novo governador do estado, José Joaquim Seabra 

(1912-1916), em detrimento de o primeiro ser partidário do ex-governador Araújo Pinho
7
. 

O referido prédio só foi edificado em meados de 1916, com o nome de Escola Primária 

José Joaquim Seabra durante a intendência do cel. Bernardino da Silva Bahia (1912-1915).  

Ao longo do ano de 1912 até inicio de 1917, a cidade não recebeu novos 

investimentos por parte do governo estadual, fato este, que coincide com o processo de 

urbanização realizado durante a gestão do governador J.J. Seabra na capital baiana, 

indicando uma concentração de investimentos naquela cidade. Em 1917, o jornal Folha do 

Norte nos informar que o governo do estado enviou um técnico para realizar os estudos 

necessários para a abertura de uma estrada interligando Feira de Santana à capital
8
. 

Também neste mesmo ano, realizaram-se melhoramentos, dentro do perímetro urbano, na 

Praça General Argollo
9
 com investimentos de origem privada, como podemos verificar na 

seguinte comunicação: 

 

                                                 
2
 Jornal Folha do Norte de 1 de novembro de 1911, nº.92. p.1. BSMG/ MCS. 

3
 Ibidem, de 10 de março de 1917, nº.365. p.1. BSMG/ MCS. 

4
 Ibidem, de 27 de janeiro de 1912, nº. 104, p.2. BSMG/ MCS. 

5
 Ibidem, de 13 de julho de 1912, nº. 127. p.1. BSMG/ MCS. 

6
 Idem. 

7
 O governo estadual havia liberado a verba para a construção do prédio escolar, faltava-lhe apenas a 

colaboração por parte da intendência de Feira de Santana em indicar o terreno a ser desapropriado para a 

edificação. Criticado pela falta de empenho, o Intendente Abdon Alves de Abreu se justificou afirmando que 

o município não tinha verbas necessárias para arca com as desapropriações dos imóveis. Impaciente o cel. 

Agostinho Fróes da Motta interveio na situação e negociou com três dos quatro proprietários os impostos 

atrasados, resolvendo em parte o problema da falta de verbas do município para a construção do prédio 

referido. Entretanto, antes que as obras fossem iniciadas o Int. Abdon A. de Abreu efetuou a cobrança de 

todos os impostos devidos pelos proprietários dos imóveis em questão ao município, impedindo a construção 

do novo prédio escolar na cidade. 
8
 Jornal Folha do Norte de 20 de Outubro de 1917, nº. 396. p.1. BSMG/ MCS. 

9
A Praça General Argollo também era conhecida como Campo General Argollo conforme as fontes referentes 

ao patrimônio imobiliário do cel. Agostinho Fróes da Motta analisadas nas notas n° 10 e 11. 
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Desejando concorrer individualmente para o aformoseamento da cidade, solicito 

do ilustre conselho autorização para erigir um coreto permanente na Praça 

General Argollo. 

[...] 

Saudações 

Agostinho Fróes da Motta 
10

. [sic] 

 

O solicitante em questão, Agostinho Fróes da Mota, é o intendente da cidade no 

período de 1916 a 1920. Todavia a escolha desta praça não se deu aleatoriamente, pois, ali, 

localizava-se o palacete onde residia o Cel. Agostinho Fróes da Motta, conforme registros 

de décima urbana
11

 e foros
12

. Embora desejando “concorrer individualmente para o 

aformoseamento da cidade”, o coronel Agostinho Fróes da Motta procurou “aformosear”, 

preferencialmente, a sua vizinhança quando Chefe do Executivo Municipal como nos 

comunica o periódico citado anteriormente: 

 

Praça General Argollo 

O sr. Cel. Fróes da Motta, solícito intendente, está empregando os melhores 

esforços para aformosear a praça General Argollo [...] 

Sob os escombros de velhos pardieiros eleva-se um bello predio escolar e em 

seguimento, brevemente serão atacadas as obras para o novo edifício do Asylo 

de Lourdes. 

A praça está dotada de nova arborisação constando ella de <oitis> e <palmeiras 

reses>, já plantados e em desenvolvimento. 

Ainda este anno, será ali inaugurado um bellíssimo coreto, que aquelle 

benemérito cidadão erguerá á sua custa. 

Podemos adiantar que é bellíssimo a planta da obra e ella já foi contractada com 

o hábil serralheiro mecânico sr. José Joaquim Rodrigues, que, de meiado de 

Novembro em diante, começará a montagem
13

. [sic] 

 

Uma das possíveis conclusões que podemos realizar a partir da observação destes 

dados é que houve, também, um interesse particular no projeto de melhoramento urbano 

desta praça e nas antigas construções classificadas como “velhos pardieiros” que 

localizavam-se próximo ao palacete do “abastado negociante e capitalista”
14

 coronel 

Agostinho Fróes da Motta. Entendemos que, neste período, houve a sobreposição dos 

interesses particulares em detrimento do público, sendo que a proposta de intervenção 

urbana da praça em questão, remete a uma valorização dos imóveis do respectivo 

                                                 
10

 Comunicações da Intendência Municipal de 16 de novembro de 1917, nº. 72. APMFS 
11

 Acervo do poder executivo 1906-1912 caixa 05 APMFS e jornal Folha do Norte de 19 de maio de 1917, nº. 

374, p.3. BSMG/ MCS.. 
12

 Acervo do poder executivo, série: Lançamentos de foros (1922-1922), caixa 34. APMFS 
13

 Jornal Folha do Norte de 13 de outubro de 1917, nº. 395, p.2. BSMG/ MCS. 
14

 Jornal Folha do Norte de 10 de maio de 1914, nº. 220, p. 1. BSMG/ MCS. 
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intendente, uma vez que os imóveis próximos à praça adquirem um ganho de valor através 

do melhoramento de um bem público. Também podemos perceber que este projeto 

proporciona uma elevação do prestigio pessoal perante a sociedade feirense, uma vez que 

as praças nesse época configuravam-se como
15

: 

 

[...] partes integrantes dos jardins dos casarões de figuras importantes no meio 

público e de grandes posses. Assim, refletiam suas riquezas e se afirmavam 

perante a sociedade, erguendo moradias ricas em detalhes na fachada e no 

telhado [...] 
16

.[sic]. 

 

Não obstante, a reforma dessa praça tornava-se um objetivo pessoal do Intendente 

por esta, localizar-se em frente a sua residência, um imponente palacete. Podemos inferir 

que a sua reforma significou a expressão de uma disputa, amigável, entre os coronéis 

Agostinho Fróes da Motta e Bernardino da Silva Bahia no sentido de demonstrar sua 

imponência na cidade. Podemos observar que, as duas praças (Praça General Argollo e 

Praça dos Remédios
17

) estabelecem uma divisão do poder na cidade, uma vez que ambas 

foram realizadas durante a intendência de cada um deles. Isso pode ser lido como uma 

tentativa de se igualar politicamente ao seu companheiro político Bernardino. 

Esta valorização pode ser constatada nas fotografias abaixo, referentes às 

transformações realizadas na Praça General Argollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 A referência no plural justifica-se pela existência de uma rua, uma praça dotada de jardins e um coreto 

localizados em frente  à residência do coronel Bernardino da Silva Bahia, construída durante sua intendência. 
16

 Jornal Noite e Dia de setembro de 2004, caderno três, p.05. BMAS. 
17

 O nome da praça é uma homenagem ao médico Dr. Joaquim dos Remédios Monteiro que também chegou a 

ser Presidente da Câmara (1887-1890). Em 8 de novembro de 1938, sob a lei de nº. 18, passa a ser 

denominada Praça Bernardino Bahia (Morais. 2000, p.27.). 
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Fotografia 01 

 

Antiga Praça General Argollo (Arquivo Helnado Simões)
18

. 

 

Nesta primeira figura (Fotografia 01), temos uma percepção de como era a praça 

antes da intervenção do Intendente Cel. Agostinho Fróes da Motta em 1917. Notamos que o 

local é um campo com algumas árvores dispostas em uma organização retilínea, o que nos 

indica uma intervenção com o objetivo de proporcionar sombreamento para os dias em que 

se realizavam a comercialização do fumo
19

, e o seu chão era recoberto por trechos de terra e 

vegetação. Ainda podemos perceber, ao fundo e a esquerda, a presença de alguns poucos 

imóveis, o que nos remete a idéia de que este local não era muito habitado. 

 A denominação “praça” representa um anseio, individual, de civilidade por parte do 

intendente Cel. Agostinho Fróes da Motta, na busca de transformar um local de aparência 

rural em um espaço mais urbano.  Este anseio, provavelmente, é resultado de suas viagens a 

capital baiana que passava por uma serie de transformações urbanas, as quais, segundo 

                                                 
18

 GAMA, Raimundo Gonçalves. Memória fotográfica de Feira de Santana. Feira de Santana: Fundação 

Cultural de Feira de Santana, 1994. p. 26. APMFS. 
19

 Cf. o poeta e memorialista Alberto Alves Boaventura em seu livro Cronifatos, publicado em 1983 pela 

empresa serigráfica Radar, a Praça General Argollo também era denominada Campo do fumo, devido aos 

lavradores da redondeza que depositavam, ali, os fardos de fumo em folhas, provenientes de suas safras. 

Embora existissem vários armazéns destinados a este tipo de comércio no local, os produtores de fumo 

preferiam realizar a comercialização em um local mais amplo e com mais liberdade para a oferta e a procura, 

proporcionadas pela extensão do terreno “que media trezentos ou mais metros”. p. 23. BCJC/UEFS. 
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Leite (1996, p.15) “deveriam cumprir um objetivo pedagógico sobre os habitantes da 

cidade, de modo que a exposição pública da nova civilidade por meio dos melhoramentos 

materiais pudesse ser internalizada pelas pessoas influenciando-as”. Todavia, essa não fora 

o primeiro contato do coronel com as idéias modernizadoras. Em 16 de outubro de 1909, 

chegará à cidade, em trem especial, de volta da Europa, o Cel. Agostinho Fróes da Motta 

após uma viagem de passeio pelas ”capitais mais importantes do velho mundo, trazendo as 

melhores impressões da Suissa, Alemanha, Itália, França e Inglaterra”
20

.  E de se esperar, 

que parte do que foi visto em suas viagens pelo velho continente e na cidade de Salvador 

fosse implantado, de uma maneira muito particular, em Feira de Santana. 

Este anseio pessoal pode ser verificado através do próprio poder executivo que 

refere-se ao local, através da cobrança da décima urbana em 1913, como Campo General 

Argollo
21

, o que de fato, melhor representa o local, tanto pela sua estrutura, como pela sua 

utilização. O campo era utilizado como local de comércio de folhas de fumo por produtores 

que preferiam vender ali seus produtos com maior liberdade de comercialização, ficando, 

também, conhecida como “Campo do fumo”. Na região próxima deste campo, ainda existia 

a presença de outro elemento que reforçavam a imagem do rural, o Campo General 

Câmara, também conhecido como Campo do gado
22

, onde realizavam-se a comercialização 

dos animais, principalmente,  o gado. 

Na segunda figura (Fotografia 02) podemos visualizar o coreto já construído com o 

acréscimo de dois postes de iluminação denunciando uma alteração no cenário com a 

retirada das árvores. Nesta imagem, percebemos a existência de um número maior de 

construções ao fundo da praça se comparada à imagem anterior (Fotografia 01), e, ainda, a 

ausência de pavimentação visualizada através da vegetação com trechos de terra cobrindo o 

solo. 

 

 

 

 

                                                 
20

 Jornal Folha do Norte de 22 de outubro de 1909, nº. 6,p.1. BSMG/ MCS. 
21

 Idem, de 21 de julho de 1913, nº. 175,p.2. BSMG/ MCS. 
22

 Local onde se faziam as transações de animais, principalmente o de gado, segundo o. “Correio de Noticias” 

sob o número 50 de 07 de Março de 1886. APMFS. 
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Fotografia 02 

 

Coreto da Praça Fróes da Motta (Arquivo Raimundo Gama)
23

. 

 

A implantação do coreto, em meados de 1917, constitui-se como a criação de um 

novo espaço público. Onde antes tinha-se um campo, vemos, agora, um praça, ou seja, é a 

nítida passagem do mundo rural para urbano discutida por Oliveira (2000) em “De empório 

à Princesa do sertão”. Uma vez, que o coreto se constitui como um novo espaço de 

socialização, assim como um símbolo da idéia de civilização que a cidade buscava 

implementar através da adoção de novos elementos que remetem a uma imagem de cidade 

moderna. Embora o coreto já fosse utilizado na urbanização de praças durante o Império, 

este tornou-se um símbolo da modernidade em Feira de Santana, por este, não existir no 

cenário, transformando a paisagem, que embora fosse urbana,  remetiam a um passado que 

não mais condizia com os interesses da elite feirense. 

 

 

 

 

                                                 
23

 GAMA, ibidem. p. 37. APMFS. 
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Fotografia 03 

 

Praça Fróes da Motta (Arquivo da Biblioteca Set. Monsenhor Galvão)
24

 

 

A terceira figura apresenta-nos uma praça dotada de arborização e um coreto, a qual 

poderia utilizá-la para demonstrarmos as melhorias realizadas pelo Intendente Cel. 

Agostinho Fróes da Motta na Praça General Argollo. Entretanto, durante o 

desenvolvimento da pesquisa, constatou-se um equivoco na identificação do registro 

fotográfico. A praça em questão, trata-se da Praça dos Remédios, a qual pode ser 

confirmada pela análise da arquitetura do coreto, observando, principalmente, o 

gradeamento, os detalhes nas paredes da fundação e o formato da escadaria, que apresenta-

se de forma retilínea, diferente da escadaria do “coreto  Fróes da Motta” (ver anexos, 

figuras 3 e 4).  

 

 

 

 

 

                                                 
24

 Fotos digitalizadas 1, foto nº. 15.BSMG/ MCS. 
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Fotografia 04 

 

Praça Fróes da Motta, 23 de março de 1950 (Arquivo Manoel Antonio O da Silva)
25

 

 

Na quarta e última figura (fotografia 04), podemos visualizar todos os 

melhoramentos propostos pelo Intendente Cel. Agostinho Fróes da Motta para a Praça 

General Argollo, que foi renomeada após o falecimento deste, em 1922. Embora a 

fotografia ultrapasse o período do estudo, ela, é o único registro fotográfico do local.  É, 

obvio, pensarmos que a praça deve ter passado por outras melhorias, contudo, ela 

representa, em parte, as aspirações do Intendente Cel. Agostinho Fróes da Motta, ferrenho 

defensor da boa imagem da cidade. Podemos notar, ainda, a existência dos jardins e da 

arborização presente em seu projeto de melhoramento urbano da praça, assim como, a 

presença do novo prédio escolar Maria Quitéria no lugar dos antigos “pardieiros” que ali 

encontravam-se. Verificamos, ainda, uma presença acentuada de edificações ao fundo da 

praça, o que se comparadas ao período anterior às melhorias urbanas, representam um 

aumento considerável. Podemos inferir que o projeto de melhoramento urbano proposto 

pelo Intendente Cel. Agostinho Fróes da Motta valorizou o local, tornando-o atrativo para 

novas edificações. 

                                                 
25

 GAMA. 1994. p.26. APMFS. 
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Não obstante, é com Bernardino da Silva Bahia em 1915, que a cidade vivencia um 

momento de construção de uma nova idéia de praça (ver anexos). A nova praça é fruto de 

um controle social do poder público sobre a sociedade, uma vez que são delimitados os 

espaços e a sua utilização. Manifestações políticas, religiosas ou festivas ganharam o 

espaço dos coretos para a sua realização, o solo da praça é dividido entre jardins e 

calçamento, orientando, assim, por onde o cidadão deve caminhar. Os jardins e árvores 

servem para a contemplação durante o passeio ou trajeto da população, no que Dudeque 

(1995) denominou de “sanear as mentes”
26

. Elas tornaram-se ainda símbolos dos seus 

benfeitores, já que localizavam-se de fronte às suas residências, caracterizando-se como 

extensões de suas propriedades e do seu poder. 

No caso do Intendente Cel. Agostinho Fróes da Motta, isso pode ser percebido 

como a aquisição de um prestigio individual e político dentro e fora da sociedade de Feira 

de Santana, uma vez que, este benemérito político que custeia o progresso da cidade com 

recursos próprios é novamente indicado pelo governador do estado em 1918 para 

permanecer no cargo de Intendente Municipal por mais dois anos
27

.   

Finalizada essa discursão sobre os tipos de investimentos que a cidade de Feira de 

Santana recebeu, partiremos para uma análise das contas públicas municipais nos governos 

dos intendentes Cel. Bernardino da Silva Bahia e Cel. Agostinho Fróes da Motta a fim de 

perceber que embora a governo municipal tivesse verbas suficientes para promover uma 

urbanização mais ampla, ela se restringiu a determinados locais da cidade, os quais, 

constituíam-se como áreas nobres, ou seja, os espaços freqüentados pelos membros da elite 

econômica, política e social feirense. 

Na tentativa de realizar uma análise mais precisa sobre as contas públicas da cidade 

de Feira de Santana, durante a realização deste trabalho, nos deparamos com a 

impossibilidade de fornecer maiores dados sobre o orçamento municipal durante os dois 

últimos anos da intendência do Sr. Abdon Alves de Abreu (1908-1912), por esta não ser 

conhecida até pelos seus contemporâneos. Percebemos que durante o governo deste 

intendente não houve fiscalização das contas municipais, já que não foi publicado nenhum 

                                                 
26

 O autor diz que a presença de praças, dotadas de árvores e jardins, estrategicamente dispostos na cidade 

serviriam para que o indivíduo esquecesse os problemas do dia-a-dia, mesmo por alguns instantes, ao  

percorrer esses espaços.  
27

 Com a lei de 11 de agosto de 1915, a autonomia política dos municípios ficou restringida e os cargos de 

intendentes passaram a ser ocupados através de nomeações feitas pelo governador. (POPPINO, 1968.p.127). 
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informe oficial da intendência referente às contas públicas. Embora tenhamos dificuldades 

em precisar estas contas, pelo fato de que as comunicações oficiais eram publicadas no 

jornal oficial do poder municipal, O Município, os balancetes seriam consideradas 

suspeitos. Constatamos através de informações do jornal Folha do Norte que em 1910 já 

ficava evidente a falta de publicação e transparência dos balancetes de receitas e despesas 

municipais, os quais não poderiam ser publicados pela “falta de veracidade”
28

. No final do 

seu governo encontramos novamente reclamações referentes às contas públicas: 

   

As portas da deshonra 

Quem, semanalmente, lança as vistas ao periódico que os cofres municipais 

subsidiam com 1:500$000 annuaes já se habituoa, de certo, à falta, absoluta e 

cynica, de informações sobre o que se passa no casarão verde da praça João 

Pedreira [...] o sr. Abdon de Abreu e seus comparsas vão governando na mais 

espessa das trevas. Basta dizer-se que até hoje não veio à tona um só balanço 

semestral, sequer! [...] 

Em torno do sr. Intendente não há luz. Correm coisas pavorosas. Falam em 

factos gravíssimos. Ignora-se a applicação dos dinheiros públicos. Fazem-se 

recebimentos escandalosos, com abatimentos inanditos, contas a disposição legal 

que diz não ser licito ao governo do município perdoar dividas activas {...]
29

. 

[sic] 

 

Outras críticas ao governo deste intendente referem-se à falta de transparência em 

algumas transações financeiras, como a aquisição de imóveis
30

 pelo governo municipal para 

a construção de uma avenida, considerada sem utilidade pública. Entretanto, com o final do 

governo do Intendente Abdon Alves de Abreu alguns meses antes do final do ano de 1912, 

assumiu o Coronel Bernardino da Silva Bahia, o qual tornou “mais públicas” as contas do 

município, permitindo a divulgação dos balanços da intendência municipal, sobretudo no 

jornal Folha do Norte, o qual apoiava-lhe politicamente. 

 

Tabela I (1) 

MESES        RECEITA DESPESA SALDO 

Outubro 1.718$593 171$017 1226$313 

Novembro (2)   $569 

Dezembro 10:033$713 9:308$921 724$792 

                                                 
28

 Jornal Folha do Norte de 9 de abril de 1910, nº. 30, p.2. BSMG/ MCS. 
29

 Ibidem, de 19 de maio de 1912, nº. 119, p.1. BSMG/ MCS. 
30

 Referimo-nos a aquisição da residência do Int. Abdon A. de Abreu para a abertura do prolongamento da 

Rua Senhor dos Passos em 1910, cuja, os valores da negociação foram mantidos em total sigilo da população 

até, mesmo, na redação da lei que autorizava a aquisição do terreno conforme o jornal Folha do Norte de 25 

de setembro de 1910, nº. 54, p.1. BSMG/ MCS. 
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Janeiro (2)   1:724$815 

Fevereiro 5:296$633 5:272$922 23$711 

Março 17:784$449 4:431$477 13:353$022 

Abriu 17:682$778 16:865$260 817$518 

Maio (2)   404$264 

Junho 20:477$168 4:520$044 15:957$124 

Julho 21:035$416 12:015$353 9:020$063 

Agosto (2)   8:398$783 

Setembro 27:605$603 4:439$476 23:166$127 

Outubro 27:261$827 11:939#711 15:322$116 
(1) Referente aos balancetes do 1º ano de governo do Intendente Bernardino da Silva Bahia (1912-1913) 

publicados no jornal Folha do Norte 

(2) Os dados referente para este mês não foram encontrados no períodico.  

 

Analisando a tabela I, referente ao primeiro ano de governo do Intendente Cel. 

Bernardino da Silva Bahia, podemos evidenciar um aumento, notável, na arrecadação 

municipal. Poppino (1968) ao analisar as transformações políticas em Feira de Santana 

observou também uma elevação da renda municipal, a qual teve um rápido crescimento 

entre os anos de 1889 e 1930, sendo que em 1950 a receita municipal era quatorze vezes 

mais alta do que vinte anos antes (p 144). Sob a intendência do Cel. Bernardino da Silva 

Bahia, a receita municipal partiu de 1.718$593 (um conto, setecentos e dezoito mil, 

quinhentos e noventa e três réis) em outubro de 1912 para um total de 27:261$827 (vinte e 

sete contos, duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e vinte e sete réis) um ano após, sendo 

que os investimentos em obras pública apresentam uma oscilação, conforme podemos 

observar na tabela abaixo: 

 

Tabela II (1) 

Meses Despesas com obras públicas 

Dezembro 554$330 

Fevereiro 141$860 

Março 422$860 

Abriu 1:168$036 

Junho 405$760 

Julho 1:910$340 

Setembro 969$960 

Outubro 3:869$392 

(1) Referente ao investimento em obras públicas 1º ano de governo do Intendente Bernardino da Silva Bahia 

(1912-1913) publicados no jornal Folha do Norte 
 

O maior investimento em obras públicas efetuado nesse período corresponde ao mês 

de outubro de 1913 com um total de 3:869$392 (três contos, oitocentos e sessenta e nove 
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mil, trezentos e noventa e dois réis) que representa, aproximadamente, um valor de 15% da 

arrecadação daquele mês e a aplicação anual corresponde a um total de 30:502$893 (trinta 

contos,quinhentos e dois mil, oitocentos e noventa e três réis), o que equivale à 

aproximadamente 21% da receita daquele ano
31

. O orçamento previsto
32

 para o ano 

seguinte, 1914, sofreu uma redução
33

 de 10% na receita levando o governo municipal a 

destinar um percentual de, aproximadamente, 8% de 90:000$000 (noventa contos de réis) 

para a realização de obras públicas. Entretanto, a arrecadação ultrapassará o orçamento 

previsto em 36:793$126 (trinta e seis contos, setecentos e noventa e três mil, cento e vinte e 

seis réis) resultando em um aumento das despesas com obras públicas, que elevou-se de 8% 

para  cerca de 30%. Dois anos depois foram gastos em obras públicas cerca de 36% da 

arrecadação do ano de 1916
34

, o que nos evidência o crescimento da receita municipal, 

propiciando gastos cada vez mais elevados com a urbanização da cidade.  Contudo, a 

maioria das obras feitas pelo governo municipal foram realizadas em trechos específicos da 

cidade, onde se concentravam casas comerciais ou as residências da população mais 

abastarda de Feira de Santana. 

Em relação às obras públicas neste período temos: as obras de construção Mercado 

Municipal
35

, arborização das ruas Senhor dos Passos e Barão de Cotegipe
36

, reparos em 

passeios das ruas General Osório, Remédios e Conselheiro Franco
37

, reforma da ladeira da 

Nação
38

, abertura das Ruas Desembargador Mario Heiti
39

 e Bernardino da Silva Bahia
40

, 

juntamente com a praça e o coreto
41

 em 1915. Calçamento das ruas Dr. Manoel Victorino e 

General Osório entre as praças dos Remédios e General Argollo
42

, melhoramentos na Praça 

de Sant’Anna e na praça General Argollo
43

, sendo esta última, discutida anteriormente. 

Algumas desapropriações de imóveis também fazem partes destes gastos, principalmente 

                                                 
31

 Jornal Folha do Norte de 31 de maio de 1914, nº. 223, p.2. BSMG/ MCS. 
32

 Jornal Folha do Norte de 6 de setembro de 1913, nº. 186, p.2. BSMG/ MCS. 
33

 Ibidem, de 8 de novembro de 1913, nº. 195, p.2. BSMG/ MCS. 
34

 Ibidem, de 10 de fevereiro de 1917, nº. 361, p.2. BSMG/ MCS. 
35

 Ibidem, de 23 de agosto de 1913, nº. 184, p.1. BSMG/ MCS. 
36

 Ibidem, de 6 de setembro de 1913, nº. 186, p.1. BSMG/ MCS. 
37

 Ibidem, de 9 de novembro de 1913, nº. 193, p.1. BSMG/ MCS. 
38

 Ibidem, de 17 de janeiro de 1914, nº. 205, p.1. BSMG/ MCS. 
39

 GAMA, ibidem, p.17. APMFS. 
40

 Fotografia exposta na Sala de exposição. APMFS. 
41

 Jornal Noite e Dia de setembro de 2004, caderno três, p.5. BMAS. 
42

 Ata da 7º sesção ordinária da 1ª reunião periódica do Conselho Municipal em 2 de março de 1916. Série: 

documentos antigos nº. 85 e 86. APMFS. 
43

 Jornal Folha do Norte de 13 de outubro de 1917, nº. 395, p.2. BSMG/ MCS. 
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para a construção do mercado. Também há melhoramentos no asseio e iluminação pública 

da cidade, com a compra de carroças e a aquisição de 24 novas lâmpadas
44

, entretanto, as 

verbas referentes a estes melhoramentos são classificadas como serviços públicos e por isso 

não se inserem nos gastos de obras públicas.  

 Em relação ao governo do Sr. Abdon Alves de Abreu, o jornal Tribuna Feirense de 

1 de abril de 2004
45

 assim como o Jornal Noite e Dia de setembro de 2004
46

 nos informam 

que não se tem conhecimento de qualquer obra pública realizada na sua gestão, a não ser a 

construção da Avenida Araújo Pinho (prolongamento da Rua Senhor dos Passos).  

 

II – Feira de Santana: uma cidade grande ou pequena 

 

 

Um outro ponto a ser discutido sobre o processo de urbanização realizado entre 

1910 a 1917, refere-se ao crescimento demográfico de Feira de Santana. O que leva-nos a 

questionar se o município sofreu com um crescimento acelerado da população motivando, 

assim, uma intervenção urbana na cidade? 

Sabemos que nas duas décadas iniciais do século XX, as cidades brasileiras 

vivenciaram um acentuado aumento demográfico (ver tabela III), o qual, em alguns casos, 

revelou-se um problema para os centros urbanos que não acompanharam as demandas 

necessárias para a absorção dessa população Conforme Leite (1996), o crescimento 

demográfico, associado a uma estrutura urbana sem muitas alterações nas décadas 

anteriores resultaram em inúmeros problemas que comprometiam a habitabilidade das 

cidades, tais como: carência de moradias, insalubridade e a difusão de epidemias. (p. 25). 

Observando a tabela III, verificamos que Salvador era a terceira maior cidade do 

país, com uma população de 283.422 mil habitantes no censo realizado em 1920. Ainda 

segundo Leite (1996), a cidade teria na década de 1910 um total de 240 mil habitantes, (p. 

20) enquanto que, em Feira de Santana a população contabilizada em 1920 não chegaria a 

65 mil habitantes conforme o censo (ver tabela IV). 

 

                                                 
44

 Ibidem, de 26 de abriu de 1913, nº. 167, p.2. BSMG/ MCS. 
45

 Apud: ALMEIDA, Oscar Damião. Dicionário de Feira de Santana. p. 159. BCJC. 
46

 Jornal Noite e Dia de setembro de 2004, caderno três, p. 6. BMAS. 
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Tabela III (1) 

 1872 1890 1900 1920 %1872/90 %1890/00 %1872/00 %1900/20 

Distrito 

Federal 

274.972 522.651 811.443 1.57.873 90.07% 55,31% 195,10% 42,69% 

São Paulo 31.385 64.934 239.820 579.033 106,89% 269,32% 664,12% 141,44% 

Salvador 129.109 174.412 205.813 283.422 35,08% 18,00% 59,41% 37,70% 

Recife 116.671 111.106 113.106 238.843 -4,76% 1,80% -3,05% 111,16% 

Belém 61.997 50.064 96.560 236.402 -19,24% 92,87% 55,74% 144,82% 

Porto 

Alegre 

43.998 52.421 73.674 179.263 19,14% 40,54% 67,44% 143,31% 

Niterói 47.548 34.269 53.433 86.238 -27,92% 55,92% 12,37% 61,39% 

Manaus 29.334 38.720 50.300 75.704 31,99% 29,90% 71,47% 50,50% 

Curitiba 12.654 24,553 49,755 78.986 94,03% 102,64% 293,19% 58,74% 

Fortaleza 42.458 40.902 48.369 78.536 -3,66% 18,25% 13,92% 62,36% 

(1) Referente ao crescimento populacional das maiores capitais brasileiras e do Distrito Federal. 
47 

 

Em Feira de Santana, não constatamos problemas em relação a uma crise de 

habitação presente nas capitais
48

, sobretudo em Salvador. Contrariando essa possibilidade, 

constatamos a existência de vários processos de desapropriação no período estudado. Ao 

nosso entender, estes processos não configuram-se como medidas em prol do discurso 

sanitário que “autoriza” uma intervenção dos poderes públicos em espaços privados a fim 

de desapropriar e/ou demolir habitações cujo estado, destas, possibilite a proliferação de 

epidemias, agravando o problema de habitabilidade na cidade, caso existisse. Entretanto, 

cabe-se dizer, que a grande parte da população não disponibilizava de capital necessário 

para erigir novas construções, uma vez que a maior parte dos aforamentos solicitados 

dentro do perímetro urbano foram realizados por indivíduos que já dispõem de outros 

imóveis na cidade.  

Na cidade existiam inúmeras casas de aluguel e muitos terrenos disponíveis dentro 

do perímetro urbano, os quais eram solicitados para aforamento pela população, o que nos 

                                                 
47

 Apud, Leite. 1996. p. 25. 
48

 Estas cidades representavam um pólo de atração para uma população que buscavam melhorias nas suas 

condições de vida e empregos, uma vez, em estas cidades concentravam um maior nível de atividades 

econômicas e políticas, como o caso do Rio de Janeiro que concentrava a esfera política nacional e as grandes 

comercializações, principalmente, devido ao seu porto, classificado como o terceiro maior do continente. 

(SEVCENKO. 1984). Salvador, também atuava como um pólo de atração para os migrantes, pois, além de ser 

a maior cidade do estado, detinha o terceiro maior porto do país, funcionando como centro comercial, onde, 

para ali convergiam os produtos que chegavam ou saiam do estado através do porto. (LEITE. 1996). 
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leva a presumir que não houve uma crise de habitações no município de Feira de Santana 

entre 1910 e 1917, mesmo por que a população urbana do município constituía-se de um 

número inferior a 12 mil habitantes, conforme a tabela abaixo. 

 

Tabela IV (1) 

Ano População urbana População rural População total 

1900
49

 ----- ----- 61.758 

1920
50

 12.012 52.502 64.514 

               (1) Referente à população urbana. 

 A pesar de Feira de Santana ter grande importância no estado, desde 1828
51

, como 

uma das rotas principais que interligam o interior a capital, assim como as grandes feiras (a 

livre e a de gado) que ali se realizam, sua grande fama de entreposto comercial contrasta 

com a dimensão da cidade. O desenho urbano da cidade segundo a cobrança do imposto da 

décima urbana
52

, nos proporciona uma imagem de uma cidade pequena, a qual, era formada 

por 25 ruas, 15 travessas, 7 praças e uma ladeira. Grande parte destas ruas e travessas 

localiza-se em torno das três principais vias que cortam a cidade no sentido sul-norte, são 

elas: a Rua Conselheira Franco, também conhecida como Rua Direita, foi o primeiro 

logradouro da cidade; a Rua Dr. Manoel Victorino
53

, antiga Rua do Meio e Conde D’eu 

(atual Rua Marechal Deodoro); e a Rua Senhor dos Passos.  

 A fim de analisar a Tabela V, construída através da cobrança do imposto de décima 

urbana, faz-se necessário esclarecermos alguns dados relevantes a este imposto. Como o 

próprio nome nos indica, a décima urbana, é um imposto municipal, orçado em “dez por 

cento sobre o valor locativo dos prédios no perímetro urbano” 
54

. São isentos desta taxa, 

                                                 
49

 Apud OLIVEIRA, Clóvis F. Ramaiana. De Empório a Princesa do Sertão: Utopias civilizatórias em Feira 

de Santana (1893-1937). Dissertação de mestrado. UFBA, Salvador. 2000. p.30. 
50

 Jornal Folha do Norte de 16 de julho de 1921, nº. 588, p.1. BSMG/ MCS. 
51

 Em 1828, a feira de gado de Feira de Santana firmava-se como a mais importante da Província (POPPINO 

1968, p.57). 
52

 Imposto municipal cobrado dos proprietários que possuem dois ou mais imóveis no perímetro urbano, 

sendo destinados aos cofres públicos dez por cento do valor locativo de cada imóvel, excerto as novas 

edificações que se beneficiam da isenção de 5 anos e aqueles que só possuem um imóvel, o qual,  deve ser 

habitado pelo proprietário encontram-se isentos da cobrança. 
53

 Cf. Nomenclatura das Ruas e Praças da cidade da Feira de Sant’Anna,  publicada  no “Correio  de 

Noticias” sob o número 50 de 07 de Março de 1886, a Rua Dr. Manoel Victorino que anteriormente 

denominava-se Rua Conde D’Eu apartir da Praça do Comércio para o Sul. Documento número 379 da sala 

dos livros. APMFS 
54

 Jornal Folha do Norte de 24 de novembro de 1917, nº. 400, p.2. BSMG/ MCS. 
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“aquêles que possuíam sòmente uma residência de valor médio
55

” (POPPINO, 1968, 

p.110), Este tributo, ainda, não recairia “durante dez anos, sobre as novas casas construídas 

para venda ou para aluguel” (POPPINO, 1968, p.110).  No final do primeiro ano de 

governo do Int. Cel. Bernardino da Silva Bahia, outubro de 1913, estas especificações 

foram ampliada para todos os prédios novos edificados em terrenos baldios ou devolutos na 

cidade
56

, o que consequentemente, concede isenção em casos de aforamento com o objetivo 

de edificação. Prédios em reconstrução ou em ruínas também tornavam-se isentos do 

imposto, além, é claro, dos prédios públicos ou aqueles que fossem dispensados por 

realizarem algum tipo de serviço ou utilidade público  como a Santa casa de Misericórdia, o 

Montepio dos artistas feirenses, o teatro e a estação da estrada de ferro.  

 Tendo conhecimento dos métodos de cobrança do imposto, partiremos para a 

análise da Tabela V. Nela, temos dispostas as ruas que compõem a cidade, classificadas de 

acordo o valor de arrecadação dos imóveis. Podemos de imediato, observar que as linhas 

destacadas em negrito, mostram as ruas onde se concentravam as principais casas 

comerciais e residências das famílias mais abastardas da cidade. Em uma destas, a Rua 

Conselheiro Franco, por exemplo, pode-se encontrar valores de 700$000 (setecentos mil 

réis) de um único imóvel, o que supera a arrecadação de sete outras ruas da cidade. 

 

Tabela V (1) 

 
Nº Logradouros Nº de 

imóveis 

Décima urbana Valor médio por imóvel 

(aproximado) 

1 Rua Conselheiro Franco 146 23108$000 158$000 

2 Rua General Osório 122 11398$000 93$000 

3 Dr Manoel Victorino 115 14376$000 125$000 

4 Rua 28 de Setembro 103 5598$000 54$000 

5 Rua 24 de Maio 96 9365$000 97$000 

6 Rua dos Remédios 55 8656$000 157$000 

7 Rua Barão de Cotegipe 53 8904$000 168$000 

8 Rua do Calumbi 52 1960$000 37$000 

9 Rua Almirante Barroso 48 3292$000 68$000 

10 Rua São José 43 2388$000 55$000 

11 Rua Senhor dos Passos 42 8238$000 196$000 

12 Rua da Misericórdia 42 2945$000 70$000 

13 Rua Voluntários da Pátria 42 2206$000 52$000 

                                                 
55

 Infelizmente, no decorrer da pesquisa não foi possível determinarmos este valor médio para a isenção pela 

ausência de maiores dados.   
56

 Jornal Folha do Norte de 1 de novembro de 1913, nº. 194, p.2. BSMG/ MCS. 



 18 

14 Rua Duque de Caxias 38 1418$000 37$000 

15 Rua General Pedra 31 1540$000 49$000 

16 Rua 7 de Setembro 21 1210$000 57$000 

17 Rua do Cruzeiro 17 624$000 36$000 

18 Rua da Gameleira 16 408$000 25$000 

19 Rua 13 de Novembro 14 504$000 36$000 

20 Rua Visconde do Rio Branco 11 720$000 65$000 

21 Rua do Gallo 8 944$000 118$000 

22 Rua Guarany   8 560$000 70$000 

23 Rua do Bom gosto 8 360$000 45$000 

24 Rua do Recreio 6 250$000 41$000 

25 Rua Riachuello    4 192$000 48$000 

          (1) Referente à cobrança do imposto décima urbana em 1913 no Folha do Norte. 

As demais ruas destinavam-se como ruas residenciais, pois o comércio concentrava-

se em determinados espaços, como: na Rua Conselheiro Franco encontram-se fotógrafos, 

marcenaria, colégios, cursos, joalheria, lojas, armazéns, alfaiates, hotel etc; na Rua Senhor 

dos Passos as atividades realizadas nas próprias residências: médicos, advogados, dentistas 

e clinica médica, nota-se que as atividades coincidem com a classe social estabelecida no 

local; Rua Dr. Manoel Victorino: costureira, armazéns, papelaria, tipografia e a redação do 

jornal Folha do Norte; Rua dos Remédios: escola e o banco do Brasil; General Osório: 

armazéns e sapatarias. O consultório dentário da Rua 24 de Maio, é um caso a parte, pois o 

dentista é filho do Major Rogério Pitombo, dono de “um quarteirão de casas” ali
57

, citado 

anteriormente. Na Praça do comércio encontravam-se armazéns, lojas, farmácias, 

relojoeiro, hotel, além da feira livre que por ali estendia-se nas segundas-feiras e o mercado 

municipal; Praça dos Remédios: advogados, pensão e açougue; Praça João Pedreira: 

farmácia, escritórios, advogado e uma  saboaria; Na Praça General Argollo realizava-se a 

comercialização do fumo e outros produtos e próximo dali, a Praça General Câmara  onde 

ocorria a feira de gado. 

III – Feira e a higiene: uma relação cotidiana 

 

 Embora Feira de Santana já tenha sido conhecida como a Petrópolis baiana devido 

                                                 
57

 Estas atividades foram obtidas através da analise dos anúncios comerciais publicados no jornal Folha do 

Norte (1910-1917).. 
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ao seu clima “estável e ameno”
58

 que favoreciam o tratamento de enfermidades, essa fama 

não condizia com a sua realidade apontada por Poppino ao afirmar que “desde os primeiros 

tempos da colônia que epidemias de varíola, sarampo, disenteria e febre amarela, 

intermitentes atacavam seus habitantes”
59

. As epidemias eram tantas que tornavam-se parte 

do cotidiano feirense: a varíola foi registrada em 1837, 1844, 1851, 1864, 1874-1875, 1878, 

1882-1883, 1889-1890, 1913 e em 1919-1920; a malária em 1849, 1857, 1883, 1894, 1913, 

1918 e 1926; a febre amarela e as febres tífica e paratífica em 1883, 1894 e 1913; influenza 

espanhola em 1918
60

, dentre outras, sendo a cólera-morbos a pior epidemia que afetou a 

Bahia, causando a morte de milhares de pessoas em várias cidades em 1855. De acordo 

com David (1996, p.129-131.) a epidemia teria causado a morte de 36.000 pessoas em toda 

a província, sendo que em Salvador a cólera-morbos produziria quase dez mil mortos. Em 

Santo Amaro morreram aproximadamente 8.500 pessoas e em Cachoeira, 8200 habitantes 

(DAVID. 1996, p. 137.) 

Em Feira de Santana, esta última epidemia, foi utilizada para construir o mito de 

cidade saudável devido às poucas vítimas, comparadas aos milhares de mortos contados em 

Salvador e Cachoeira. Segundo Silva (1997), este discurso tinha origem no impacto que a 

população feirense teve ao dar-se conta das inúmeras mortes nas cidades vizinhas, e ao 

mesmo tempo, de buscar uma explicação para “sua sorte”.     

 Não demorou para que o poder municipal
61

 se apropriasse desse discurso, 

devidamente reelaborado com a introdução de “saberes sanitários” para comprovar a 

capacidade sã da cidade. A cólera-morbos se apresentará de forma amena na cidade por esta 

ser edificada em uma planície que favorecia a circulação do ar e por não haver barreiras 

naturais como em outras localidades atingidas pela epidemia, o que facilitava a 

contaminação por miasmas já que o ar não movimentava-se com tanta facilidade como em 

                                                 
58

 A idéia de clima estável e ameno é refutada na análise do jornal Folha do Norte no período estudado, 

observamos que quando noticiado, o clima da cidade é associado a um forte calor ou a grandes chuvas com 

descargas elétricas. 
59

 POPPINO, ibidem, p. 99. 
60

 Idem, ibidem, p. 99 e 264. 
61

 CF. SILVA (1997, p.49) quem primeiro tentou explicar o caráter benigno da epidemia de cólera-morbos na 

cidade foi o Delegado Jaime Carlos Leal ao destacar a posição geográfica do município. Inicialmente, o fato 

de que um delegado foi o primeiro a elaborar uma explicação para o resultado “positivo” de uma epidemia 

causa certa estranheza. Contudo Poppino (1960, p.101) nos esclarece que o Serviço de Saúde Pública de Feira 

de Santana era orientado por um médico municipal, ou, na sua ausência, a Câmara, o delegado de polícia e até 

o juiz municipal. 
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uma planície 

De acordo com esse discurso e através de agentes engajados em promover este 

projeto, como o Dr. Remédios Monteiro
62

, a cidade agora não apenas era capaz de evitar 

doenças, mas também de curá-las. A imagem de uma cidade sã e sanadora tornara-se um 

atrativo para pessoas com enfermidades que deslocavam-se para Feira em busca de 

tratamento proporcionado pelos bons ares e clima estável da cidade, o que por 

conseqüência atendia a condição primeira da cidade de assegurar o tráfego de mercadorias 

e de visitantes que vinham a passeio ou para negociar. Não obstante, a cidade surgirá e 

vivia do seu comércio.  Essa imagem de “sanatorion” repecurtiu atraindo pessoas e famílias 

das mais variadas regiões, mesmo que outras referências não comprovassem a idéia de 

cidade sã e sanadora. De acordo com Silva (1997), a construção dessa imagem de cidade sã 

e sanadora tiveram como objetivo principal “garantir as condições necessárias à realização 

da atividade comercial”
63

. 

Pensando nesta perspectiva de Silva (1997), entendemos que o discurso sanitário 

também foi utilizado para justificar o melhoramento urbano da cidade, tendo em vista não a 

proliferação de miasmas que podessem disseminar uma nova epidemia, mas sim a proteção 

das atividades comerciais. Essa justificação nos é melhor compreendida se observarmos 

alguns pedidos de desapropriações de imóveis que utilizam o termo anti-higiênicos para a 

remoção das habitações localizadas principalmente na Rua Conselheiro Franco onde 

encontram-se grande número de casas comerciais ou, também, queixas de proprietários de 

imóveis como temos a seguir: 

Contra os chiqueiros 

Esteve nesta redação o nosso bom e presado amigo sr. Rogério Pitombo e nos 

pediu que chamássemos a atenção do sr. Fiscal do município para os chiqueiros 

em diversos quintaes das ruas dos Remédios e 24 de Maio, chiqueiros que 

                                                 
62

 Tendo a medicina como profissão, Dr. Remédios Monteiro viajou para a Europa com o objetivo de 

aprimorar-se. Retornando ao Brasil, transferiu-se do Rio de Janeiro para a capital da Província de Santa 

Catarina em busca de melhores ares para a sua enfermidade, a tuberculose.  Sempre em busca da melhoria na 

condição de sua saúde, Dr. Remédios segue a orientação de um colega e transfere-se para Feira de Santana, 

em 1877. Tempo depois, sua saúde realmente melhorou fato que o fez um dos defensores do projeto de cidade 

sanadora, participando da administração da cidade e divulgando este discurso através de artigos em jornais. 

Contudo, a vinda deste intelectual faz-se já no contexto de que a cidade propiciava à cura de enfermidades, 

principalmente, as respiratórias.  Sobre a participação do Dr. Remédio Monteiro na política feirense ver Terra 

de Sã natureza de Aldo J. M. Silva. 
63

 SILVA, ibidem. p.109. 
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andam a empestar o ambiente em prejuízo da higiene pública. [...]
64

 [sic] 

A primeira vista, esta reclamação indica uma preocupação com a qualidade do ar 

prejudicada pelo mau cheiro proveniente da criação de animais nos quintais de várias 

imóveis em duas ruas da cidade, entretanto, se verificarmos a continuação da matéria 

podemos observar a verdadeira motivação para que o Sr. Rogério Pitombo solicitasse a 

atenção do fiscal municipal: 

O maj. Rogério, que é proprietário de um quarteirão de casas à segunda das 

citadas ruas, vê seus inquilinos constantemente incomodados pelo máo cheiro 

que se desprende dos malditos chiqueiros, mormente quando cai a viração da 

tarde. [sic] 

Como podemos constatar o Major Rogério Candido Cornélio Maia Pitombo era 

dono de um quarteirão, em um total de 11 casas no lado direito da Rua 24 de Maio, as quais 

representavam uma fonte de renda para o major que estava sendo prejudicada por um 

antigo hábito
65

 da população.  Embora a criação de porcos em quintais fosse condenada 

pelo código de postura da cidade que estabelecia uma pena de 6$000 (seis mil réis) de 

multa ou dois dias de prisão
66

, fica evidente que não havia uma fiscalização eficiente no 

controle da saúde pública. Basta-nos informar que durante 1910 a 1913, o matadouro 

municipal funcionou em péssimas condições e o abatimento do gado era feito contra do 

regulamento
67

, neste mesmo período, as ruas da cidade sofriam com a falta de asseio e a 

retirada de lixo que acumulavam-se em algumas, e que em 1909, um rapaz encarregado de 

buscar água em uma cisterna morreu afogado
68

, ficando ali durante três dias sem ninguém 

encontra-lo, o corpo em decomposição foi achado pela população que utilizava o poço 

normalmente. A falta de um sistema mais eficiente de fornecimento de água permaneceu até 

a década de 1950
69

, quando a cidade já possuía mais de 26 mil habitantes. 

A utilização de termos referentes à higiene na cidade, quando mencionados, atuam 

muito mais como um elemento adicional que apóie a intervenção no espaço urbano, do que 

uma justificativa plausível para a realização dos melhoramentos. No caso das 

                                                 
64

 Jornal Folha do Norte de 11 de maio de 1912, nº. 118, p.1. BSMG/ MCS. 
65

 CF. Poppino (1968), apesar de numerosas leis em contrário, criavam-se porcos dentro dos limites da cidade, 

o que facilitava a sua comercialização, uma vez que estes raramente eram levados a feira, em grande 

quantidade, devido a falta de um local especifico como curais, e em segundo sua venda não era regular. A sua 

comercialização, destinava-se, quase sempre, a uma complementação da renda do proprietário p. 173-174. 
66

 Idem. 
67

 Jornal Folha do Norte de 29 de outubro de 1909, nº6, p.1. BSMG/ MCS. 
68

 Idem de 24 de setembro de 1909, nº. 2, p. 2. BSMG/ MCS. 
69

 POPPINO, Ibidem. p.115. 
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desapropriações, a justificação nos é dada pela intendência municipal que estabelece como 

principal motivo para a desapropriação das antigas e pequenas casinhas, o fator anti-

estético, denotando uma preocupação com o aformoseamento daquele determinado espaço 

que deve ser reformulado, para não se distanciar do padrão estético das demais construções, 

as quais muitas vezes são casas comerciais ou residências de importantes membros da 

sociedade feirense, as quais localizam-se ao lado, de frente ou mesmo próximas destes 

imóveis.  

Seguindo essa perspectiva de análise, Oliveira (2000), em seu trabalho “De Empório 

a Princesa do Sertão” ao estudar a transformação na sociedade feirense decorrentes das 

idéias civilizatórias, nos informa que o fator era, preponderantemente, estético, pois, uma 

cidade “em fase de estruturação não deveria conviver com casa pequenas que lembrassem, 

de alguma forma, as diminutas moradias populares da zona rural” 
70

. Assim, o afastamento 

dos elementos que lembrassem o passado rural de Feira de Santana serviria para criar uma 

nova imagem da cidade, mais civilizada, mais segura e mais formosa e consequentemente, 

mais atrativa para o comércio. 

Como vimos, à proteção do comércio, a liberdade de comercializar e a livre 

circulação do capital na cidade constitui-se como o objetivo principal da cidade. Como 

insinuamos neste capítulo, quando os representantes da elite perceberam que de alguma 

forma suas vidas foram afetadas pelos imóveis que não acompanhavam o mesmo modelo 

de construção que os seus, disseminaram na sociedade feirense, através de discursos 

oficiais a necessidade de retirá-los do convívio da cidade, utilizando-se para isso o discurso 

estético e sanitário na quais estas prejudicariam o bem estar e a saúde na cidade. Embora 

esta fosse um dos principais objetivos dessa elite feirense, existiram outras ações que 

contribuíram para mascarar a utilização do poder municipal em detrimento de interesses 

individuais, quais e como estes foram utilizados serão discutidos no próximo capítulo.  

   

  

 

 

                                                 
70

 OLIVEIRA. 2000. p. 39. 
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Anexos 

 

Imagem 1 – Desenho da residência do Intendente Cel.  Bernardino da Silva Bahia
71

  

 

 

Imagem 2 - Residência do Int. Cel.  Bernardino da Silva Bahia em frente a praça de mesmo nome.
72

 

                                                 
71

 Apud. FALCÃO. 2003. p. 51. 
72

 GAMA. 1994. p. 83. APMFS 
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Imagem 3 - Coreto da Praça Bernardino da Silva Bahia
73

 

 

 

Imagem 4 – Praça Fróes da Motta (observar o formato da escadaria)
74
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 GAMA. 1994. p. 42. APMFS 
74

 Fotos Digitalizadas museu 2, nº. 54. BSMG/ MCS. 
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Praça do Comércio
75

 

 

 

Largo de Sant’Anna e a Rua Conselheiro Franco
76

. A  construção do coreto é atribuída ao Intendente 

Cel. Agostinho Fróes da Motta em 1916
77

.  

 

                                                 
75

 Fotos Digitalizadas museu 2, nº. 37. BSMG/ MCS. 
76

 Idem. nº. 26. BSMG/MCS 
77

 Cf. ALMEIDA. 2006, p.159. BCJC/UEFS. 
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