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Resumo 
 

 O objetivo deste trabalho é analisar as relações de poder empreendidas pelos 

grupos dominantes de Feira de Santana nos primeiros anos da República, usando como 

objeto/sujeito de análise uma das famílias mais ricas e influentes da cidade na época: os 

Fróes da Motta. 

A partir da análise das particularidades da família baseada em fontes processuais 

envolvendo o Capitão Augusto Fróes da Motta filho do Coronel Agostinho e outra 

envolvendo um sujeito comum Sizenando de Tal, com este estudo destaco as relações 

empreendidas pela família Fróes da Motta em conjunto com os mecanismos jurídicos e 

os espaços de poder em que eles atuaram bem como a aplicação da lei na sociedade 

feirense para diferentes segmentos sociais diante de infrações semelhantes previstas no 

Código Penal, visto que o foco da análise se fez por meio da comparação entre 

processos crimes de delitos semelhantes com a participação de sujeitos de grupos 

sociais distintos.  

 

Palavras- Chave: Feira de Santana, Fróes da Motta, Relações de Poder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Resumen 
 

El objetivo de este trabajo es analizar las relaciones de poder llevadas a cabo por 

los grupos dominantes de Feira de Santana en los primeros años de la República, 

utilizando como objeto / sujeto de análisis de una de las ciudades más ricas e influyentes 

en ese tiempo: Fróes da Motta. 

A partir del análisis de las particularidades de la familia basada en las fuentes de 

procedimiento, se pretende con este estudio ponen de relieve la relación de la familia se 

compromete Fróes Motta, en relación con los mecanismos legales y los espacios de 

poder en el que actuaron, así como en la aplicación de la ley Feirense la sociedad de los 

diferentes grupos sociales que enfrentan delitos similares en el Código Penal, ya que el 

foco del análisis se llevará a cabo a través de la comparación de los delitos del mismo 

tipo de causas penales relacionadas con temas de diferentes grupos sociales. 

 

Palabras -Clave: Feira de Santana, Fróes da Motta, Relaciones de Poder 
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Introdução 

 

A família Fróes da Motta, o objeto/sujeito em questão. 

O objetivo da presente monografia é analisar o discurso e as práticas construídas em 

torno da moral e da sociabilidade dos grupos dominantes de Feira de Santana nos primeiros 

anos da República, usando como objeto/sujeito de análise uma das famílias mais ricas e 

influentes da cidade na época: os Fróes da Motta. 

Os ideais modernizantes que buscavam moldar o cenário social, político e econômico 

no Brasil, se fortaleceram no advento da República e colaboraram para grandes mudanças 

nas cidades brasileiras, mudanças que atingiram, sobretudo, aspectos referentes ao modo de 

vida dos sujeitos, relações sociais, morais e trabalhistas. Sobre a questão, Challoub explica 

que: 

Tratava-se por tanto de um projeto social “totalizante” – no sentido que visava 
impor não só mudanças materiais, mas todo um modo de vida- e profundamente 
autoritário – no sentido de que visava a realizar essas mudanças à força e sem 
nenhuma consideração maior para com aqueles que setores sociais que sofreriam 
as consequências diretas de tais transformações.1 

 
As mudanças foram provocadas ainda por diversos outros fatores como, por exemplo, 

o surgimento de fábricas e o fortalecimento do comércio em algumas cidades interioranas, 

que viviam anteriormente de atividades majoritariamente rurais2. Feira de Santana sofreu 

esse processo de mudanças. Situada entre a capital Salvador e o sertão da Bahia, a cidade 

servia como entroncamento comercial desde meados do século XIX, e quando em 1873, 

uma lei provincial a transformou em cidade comercial3 ela já era reconhecida como 

indispensável para as passagens de boiadas e o acolhimento de vendedores e compradores de 

todo o interior baiano e nordestino em geral. 4 

Acompanhando o processo da urbanização defendido pela República, os intendentes que 

se sucederam no poder em Feira de Santana tentaram moldar as estruturas e os sujeitos a um 

novo modelo de cidade e de cidadãos. 

Entre o entreposto bem organizado dos anos oitenta do século XIX  e a cidade de 
médio porte dos anos de 1920,muita “coisa” aconteceu no vale do Jacuipe, ao 
ponto de transformá-la em uma das maiores da Bahia, com grande influência no 

                                                           
1CHALHOUB, Sidney.Trabalho, lar e botequim. Campinas: Editora da Unicamp, 2001.p.69 
2 OLIVEIRA. Clóvis F. De empório a princesa do Sertão: utopias civilizadoras em Feira de Santana (1893-
1937) Dissertação de mestrado, UFBA. 2000 
3 POPPINO, Rolie. Feira de Santana. Editora Itapuã, 1968 p.237 
4SILVA, Aldo José Moraes. Natureza Sã Civilidade e comércio em Feira de Santana: Elementos para o Estudo 
da Construção de Identidade Social no Interior da Bahia (1833 -1937) dissertação de mestrado UFBA 2000. 
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contexto político estadual. [...] E precisamente em volta da construção do que seria 
o ideal urbano foram constituídas as principais visões do que seria “civilizado”5.  

 

No ano de 1878, uma nova firma comercial foi instalada em Feira de Santana, destinada 

a venda de frios, couros, gênero alimentícios, fumo e outros produtos sendo o dono o jovem 

Agostinho Fróes da Motta, na época com 22 anos.6 Agostinho Fróes da Motta, pai de 7 

filhos, casado duas vezes, intendente de 1916 á 1920, tornou-se um rico comerciante, 

influente na política, dono de vários imóveis pela cidade e de uma memória polêmica e diria 

até pouco tempo, saudosista para alguns. Não é raro ouvir dos mais velhos, por exemplo, 

que o Cel. Agostinho e sua família foram geradores de vários problemas e conflitos em Feira 

de Santana. 

Agostinho faz parte de um grupo de sujeitos os quais a historiografia nacional vem se 

debruçando há algum tempo: negros que nascidos ainda em uma sociedade escravista 

conseguiram ascender social e economicamente. Sobre o estudo de homens negros que se 

encontram nesse contexto, podemos apontar o trabalho de Moiseis Oliveira acerca da vida 

política do Coronel Francisco Dias Coelho, negro, que atuou como intendente na cidade de 

Morro de Chapéu de 1912 a 1919, alcançando respeito e prestigio político na cidade7. No 

caso do Coronel Dias Coelho foi possível pontuar as origens de sua família escrava e seu 

processo de ascensão econômica por conta da valorização do carbonado no exterior.8 

Ao tentar remontar a trajetória de vida do patriarca da família Fróes da Motta, 

percebemos que há divergências em torno do seu lugar de nascimento, e, sobretudo das 

primeiras origens de sua fortuna que somadas à outras questões explicita que parte da 

história do Coronel Agostinho traz lacunas que necessitam ser preenchidas e esclarecidas. 

Ainda que as fontes e as pesquisas desenvolvidas apresentem discrepâncias, há um 

consenso sobre o fato de que antes de Agostinho a família Fróes da Motta não existia em 

Feira de Santana. Analisaremos brevemente duas dessas fontes na tentativa de discutir essa 

questão. A leitura de textos memorialísticos aponta indícios da provável origem do Coronel 

Fróes: Segundo Oscar Damião os pais do Cel. Agostinho teriam nascido na cidade de São 

                                                           
5 OLIVEIRA. Clóvis F. De empório a princesa do Sertão: utopias civilizadoras em Feira de Santana (1893-
1937) Dissertação de mestrado, UFBA. 2000 p.28-29.  
6 REIS, Wagner Alves. Agostinho Fróes da Motta: Comércio, Política e Questões Raciais na Princesa do 
Sertão (1900-1922).Monografia de Especialização. UEFS, 2008. p. 39. 
7SAMPAIO, Moiseis Oliveira. O coronel negro: coronelismo e poder no norte da Chapada Diamantina. 
Dissertação de mestrado. UNEB. 2009. 
8 Segundo Moiseis o carbonado é uma pedra que foi encontrada no fundo dos rios durante a escassez de 
diamantes na região da Chapada. A pedra era largamente utilizada no polimento de peças metálicas na 
indústria metalúrgica e mecânica em países europeus entre fins do século XIX e início do XX. 
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Gonçalo dos Campos, e ele teria cursado apenas o primário incompleto, ainda segundo 

Damião, quando jovem trabalhou em um armazém com um casal de portugueses que lhe 

apelidou de feroz por ser demasiadamente altivo o que teria lhe rendido mais tarde o famoso 

sobrenome Fróes9.  

Essa mesma história pode ser confirmada em uma entrevista dada por um de seus filhos, 

Eduardo Fróes da Motta, à Revista Panorama de Feira de Santana no ano de 1983. 

[Ao ser perguntado qual era o negócio de seu pai]  
 
“Exportador de fumo. E já era fazendeiro... 
...Eu aproveito a oportunidade dos senhores aqui, para relatar um fato que muita 
gente desconhece, gente até da minha família: eu ainda não encontrei uma 
composição com o nome Fróes da Motta. Há muitos Fróes, muitos Mottas, mas 
Fróes da Motta eu não conheço ninguém a partir do meu pai. Eu vou contar a 
historia: um dia meu velho pai me contou isso. O pai dele era Borges da Motta, e 
ele garoto muito inteligente, muito vivo, foi empregado de um português. Esse 
português então dizia: “que menino vivo, que menino inteligente, que menino 
feroz( com o sotaque português feroz tornou-se ‘fróes’).Daí então ele adotou o 
nome Fróes [risos]..é um nome que nasceu com ele: Fróes da Motta [risos]”10 
 

Ainda que as informações oferecidas por Damião e Eduardo Fróes da Motta sirvam de 

referência para a maioria dos trabalhos sobre o Coronel Agostinho não é difícil perceber que 

há nelas uma série de lacunas. Não fica claro na explanação do autor e nem na entrevista de 

Eduardo Fróes da Motta se foi também em São Gonçalo que nasceu o Coronel Agostinho, 

não é explicado também de onde veio o capital usado por ele para a implantação do seu 

comércio ainda em 1878. Tendo em vista os aportes racistas que circundam a nossa 

sociedade não é difícil deduzir porque é omitido, sobretudo das considerações do 

memorialista, o fato de que ele era negro. A partir disso sugere-se que Agostinho Fróes da 

Motta, seguidamente pelos seus filhos, cultivou um mito fundador, uma lenda edificante 

para encobrir suas origens negras e provavelmente escravas. 

A respeito disso, Reis discute a importância de se ter um sobrenome dentro de uma 

sociedade altamente hierarquizada como a de Feira de Santana nesse período, sobretudo para 

o Coronel Fróes, negro e de provável origem pobre e escrava: 

Quando Agostinho resolve criar a família “Fróes da Motta”, parece que há, por trás 
dessa atitude, uma necessidade de autoafirmação diante da sociedade em que ele 
está inserido. E além desta autoafirmação, um desejo de estabelecer uma marca 
que o distinguisse, que permitisse se destacar perante aqueles que pudessem ser 
semelhantes a ele. Adotar um novo nome, diferente, talvez mais “nobre” ou 

                                                           
9ALMEIDA. Oscar Damião de. Dicionário da Feira de Santana. Editora Santa Rita, Feira de Santana 2006. p. 
175 
10Revista Panorama de Feira de Santana. Setembro de 1983. p 33. Museu Casa do Sertão. 
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“aristocrático” poderia significar a possibilidade de transitar mais a vontade na 
sociedade feirense11 
 

Ainda que as fontes apontem que em Feira de Santana, de fato não havia uma família 

com esse sobrenome, bibliografias apontam que o sobrenome Fróes já era conhecido e usado 

por outras famílias na Bahia, a exemplo disso temos Francisca Praguer Fróes nascida e 

criada no Engenho Vitória nas margens do Rio Paraguaçu em Cachoeira. Francisca formou- 

se em medicina e era a unica mulher na turma de formandos de 1893 lá conheceu o seu 

marido o professor João Américo Garcez Fróes de onde certamente herdou o sobrenome.12 

Outro exemplo é o do Coronel Américo Fróes, proprietário de engenhos nas Terras de 

Santo Amaro no início do século XX, o sobrenome Fróes pôde ser encontrado inclusive nos 

nomes de seus ex-escravos a exemplo de Higino Fróes, ex-escravo do Coronel Américo que 

o tinha como seu “ex-senhor e seu protetor”13. 

A partir da análise das particularidades da família com apoio de fontes processuais, 

pretendemos com esse estudo destacar as relações de poder empreendidas pela família Fróes 

da Motta em conjunto com os mecanismos jurídicos e os espaços de poder em que eles 

atuaram bem como a aplicação da lei na sociedade feirense para diferentes segmentos 

sociais diante de infrações semelhantes previstas no código penal. 

Metodologia e Fontes. 

Antes de nos determos em uma discussão mais profunda sobre os sujeitos do estudo em 

questão é preciso destacar os aportes teóricos que baseiam esse trabalho. Os conceitos que 

circundam o texto envolve questões relacionadas às teorias de classe dominante, há ainda a 

tentativa de não hegemonizá-la, visto que, a classe é formada por sujeitos históricos com 

trajetórias e posturas distintas ainda que compartilhem da mesma ordem, como bem analisa 

Renato Perissinoto sobre os perigos de uma historiografia que assimile “as relações, as 

divergências e conflitos (da classe dominante) sob um mesmo termo generalizador que as 

obscurece.”14 

                                                           
11 REIS, Wagner Alves. Agostinho Fróes da Motta: Comércio, Política e Questões Raciais na Princesa do 
Sertão (1900-1922).Monografia de Especializaçao.UEFS, 2008.p 58 
12 RAGO. Elizabeth Juliska. Era uma vez duas Franciscas... in História, Cultura e Poder. Uefs Editora; 
2010.p.161 
13 FRAGA Filho. Walter. Encruzilhadas da Liberdade: histórias de escravos e libertos na Bahia (1870-1910) 
Unicamp. 2006.p.254 
14 PERISSINOTTO, Renato. Classes dominantes e hegemonia na República Velha. Editora Unicamp, 1994.  
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Entende-se a classe como, definidas pelo lugar que ocupam no processo de produção, e 

são diferentes pelo controle ou ausência de controle desses meios de produção e do produto 

final.15 

Dessa maneira, atribui-se à família Fróes da Motta a condição de pertencentes ao grupo 

dominante da sociedade feirense tendo em vista o fato de que se fixaram na cidade enquanto 

proprietários de prósperas casas comerciais e fazendas, além de participar das instâncias de 

poder estabelecidas na sociedade. 

Agostinho Fróes da Motta e sua família, de fato, não fugiam a regra em alguns aspectos 

teóricos definidores de um grupo dominante, ainda mais se levarmos em consideração, por 

exemplo, o período áureo de seu prestígio: os primeiros anos do século XX, o início da 

República e de novos moldes para a vida social, contudo, ainda que aparentemente não 

houvesse uma base aristocrática nas origens dos Motta como no caso das famílias mais 

tradicionais feirenses, é inegável que a prosperidade do seu negócio favoreceu a sua atuação 

no cenário social, político e econômico, como um novo rico. 

No entanto, basta uma breve análise do catálogo de processos crimes do CEDOC na 

Universidade Estadual de Feira de Santana, para a real percepção de uma quantidade notória 

de processos envolvendo o Cel. Agostinho Fróes da Motta, e também outros membros da 

família. São ao todo 10 (dez) processos crimes, dentre os quais 6 (seis) trazem algum 

membro dos Froes da Motta como réu sob as acusações de:  ameaça, defloramento, tráfico 

de entorpecentes, difamação, lesões corporais e injúria16. 

Os processos datam desde 1907 até 1964 e envolvem as três primeiras gerações da 

família: o patriarca Agostinho, 3 dos seus 7 filhos legítimos: Eduardo, Arthur e Augusto, e 

um dos netos: José Fróes da Motta. 

Para elaboração deste trabalho foi usado dessa gama apenas um processo, datado do ano 

de 1922, que envolve Augusto Fróes da Motta, terceiro filho do Coronel Agostinho, acusado 

de tentativa de homicídio uma vez que, deflagrou um tiro que atingiu a sua esposa D. 

Almerinda Almeida Motta, que supostamente mantinha um caso extraconjugal com o 

médico da família, Dr. Auto Reis. 

Na tentativa de estabelecer comparações, convergências e divergências na aplicação da 

lei e dos códigos normativos, para além desse processo, será analisado também outro 

                                                           
15AGUIAR, Neuma. Hierarquias em Classe. Editora Zahar, São Paulo, 1974, p. 17. 
16 Respectivamente catalogados sob os números: 831, 530-531, 2656,1263, 1686,2504,2431. CEDOC. 
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envolvendo Sizenando José Pereira, vulgo Sizo, acusado de esfaquear a lavadeira Galdina de 

Tal datado do ano de 1923. 

Foram utilizados também como fontes, notas de jornal contidas no inventário do 

patriarca da família encontrado no Centro de Documentação da Universidade Estadual de 

Feira de Santana (Cedoc), notas divulgadas em jornais locais como o Folha do Norte no 

período que corresponde as primeiras décadas do século XX, uma entrevista contida na 

revista Panorama, o dicionário histórico e personativo do autor Oscar Damião e escritos 

memorialísticos feitos por autores feirenses a exemplo de Eurico Alves Boaventura e 

Antônio do Lajedinho com o objetivo de cruzar informações estabelecendo e elucidando 

possíveis questionamentos. 

Os processos crimes que envolveram os membros da família Fróes da Motta, seriam 

apenas mais casos de ilegalidades e infrações, comuns a uma cidade em processo de 

urbanização e em desenvolvimento, não fosse o fato de que se trata de uma família influente, 

poderosa no cenário político, econômico e social e pertencente ao grupo dominante da 

sociedade feirense. Analisar as infrações das camadas dominantes amplia as possibilidades 

de interpretação a respeito da aceitação pela sociedade da nova ordem republicana, bem 

como favorecimentos, práticas e sociabilidades internas às camadas dominantes e duas 

relações. 

 

Problemática  

Nesse sentido, julgo relevante pesquisar a participação das camadas dominantes 

feirenses, figurada na família Fróes da Motta enquanto transgressora de ideais morais e de 

bons costumes tão comuns na época, levando-se em consideração que são justamente os 

grupos dominantes da sociedade brasileira e republicana que atuavam enquanto guardiães e 

disseminadores desses hábitos e costumes urbanos. 

Os crimes perpetrados pela classe dominante eram julgados com os mesmos critérios que 

os crimes cometidos pelas classes subalternizadas da população feirense? A aplicação da lei, 

das penas contidas no Código Penal ocorria de forma equânime para brancos, afro 

descendentes, empobrecidos e enriquecidos? 

Até que ponto o poder político da família Fróes da Motta pesava nas decisões judiciais e 

andamento dos processos que envolviam os membros do referido grupo familiar? São 

questões que nortearam a pesquisa. 
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Debate historiográfico: Feira de Santana e os Fróes da Motta. 

Acerca dos estudos sobre os grupos dominantes na Bahia, poucas obras tratam segura e 

exclusivamente sobre o assunto. O que se pôde perceber é que a maioria das informações 

sobre as riquezas e demais características desses sujeitos encontram-se entre as páginas dos 

capítulos, isolados nos livros. 

Quando se trata da época em que pretendemos nos me aprofundar, essa constatação se 

torna ainda mais evidente. Os livros e artigos se apegam a questão da Primeira República 

enfocando os papéis políticos desses sujeitos e quase não é possível perceber as relações 

sociais em que eles estavam inseridos. 

Sobre as riquezas e da economia no interior da Bahia encontramos o trabalho de Luis 

Cleber Moraes, em um dos capítulos da sua dissertação de mestrado: Nem tanto ao Nem 

tanto a terra17, ele faz uma profunda análise sobre as características das riquezas dos 

feirenses no século XIX, analisando inventários post-mortem. Mostrando a diversidade de 

bens e as peculiaridades de ocupações de alguns nomes importantes da cidade no período, o 

trabalho constrói um perfil geral dos ricos da região de Feira de Santana desde as suas 

origens bem como aponta como se dava a circulação do capital e dos produtos que ajudaram 

no desenvolvimento do comércio a exemplo do gado e do fumo, atividades esse que vão 

fazer parte também da vida do Coronel Agostinho. 

Na tentativa de estudar os Fróes da Motta no contexto da Primeira República no 

interior baiano, um trabalho se aproxima bastante dos objetivos desse texto, o de Moiseis 

Oliveira sobre o Coronel Francisco Dias Coelho18, que como já foi descrito antes, era negro 

e filho de família escrava, atuante da região da Chapada Diamantina que no que diz respeito 

a trajetória política e econômica bastante se assemelha ao Cel. Agostinho. Ainda que o meio 

de enriquecimento do Coronel negro da Chapada tenha se dado de forma diferente, tendo em 

vista que a mineração naquela região enriqueceu vários homens e mulheres no final do 

século XIX e início do XX, perceber a ascensão de um homem negro e comprovadamente 

filho de escravos ilumina a trajetória da família Motta num contexto que a historiografia só 

muito recentemente começou a abordar, que é a presença de negros na liderança do cenário 

social, político e econômico da Primeira República. 

                                                           
17MORAES, Luis Cleber. Nem tanto ao mar, nem tanto a terra: Agropecuária, escravidão e riqueza em Feira de 
Santana. Dissertação de Mestrado. UFBA. 2007. 
18 SAMPAIO, Moiseis Oliveira. O coronel negro: coronelismo e poder no norte da Chapada Diamantina. 
Dissertação de mestrado. UNEB. 2009. 
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Sobre Feira de Santana, sua história, economia e sociedade, os trabalhos de Aldo José 

Moraes, Eronice Lima e Clóvis Ramaiana Oliveira apontam alguns aspectos importantes 

para entender o lugar em que a família em apreço se desenvolveu e estabeleceu as suas 

relações sociais. Em Natureza Sã, Civilidade e Comércio em Feira de Santana: 

Elementos para o Estudo da Construção de Identidade Social no Interior da Bahia 

(1833 -1937), trabalho do professor Aldo José Moraes Silva, a questão gira em torno da 

discussão entre a sanidade da cidade e a disseminação do cólera nos fins do século XIX,  

bem como suas repercussões ao longo do século XX. 

Para manter o comércio enquanto atividade próspera e lucrativa em Feira de Santana, 

Moraes aponta como a elite política e comercial se articulou em torno da disseminação do 

ideal de sanidade do município, mudanças empreendidas no campo da saúde como a criação 

de hospitais e do cemitério municipal bem como a repressão a hábitos que remetessem a 

insalubridade. 

Num recorte temporal que vai de 1893 a 1937, Clóvis Ramaiana Oliveira aponta os 

principais aspectos que caracterizariam a transformação da vila de Feira de Santana em uma 

‘urbes’ moderna e civilizada.19 No seu texto De empório a princesa do Sertão: utopias 

civilizadoras em Feira de Santana (1893-1937), ele traça um panorama da sociedade 

feirense no contexto da Primeira República e aponta as principais mudanças empreendidas 

em torno da tentativa de civilizar a cidade. 

Tratando da dicotomia modernização e violência, Prosas da Valentia: Violência e 

Modernidade na Princesa do Sertão, (1930-1950), Eronice Lima discute de que maneira a 

introdução do modelo civilizador republicano interferiu nos hábitos e costumes da Cidade 

Princesa. A autora trava a discussão em torno dos ideais moralizadores, higiênicos e 

disciplinarizadores implantados no município após a década de 30 e entende esse processo 

como a tentativa de criação de um “novo homem” público, trazendo ainda em seu trabalho 

leis e discursos defensores dessa nova ordem20. É possível perceber a participação direta dos 

novos grupos dominantes nesse processo de moldagem de um novo homem, que em nada 

pode parecer com aqueles da antiga ordem, rural e coronelística. 

Ainda num levantamento bibliográfico, no que diz respeito exclusivamente aos Fróes 

da Motta, a monografia de Especialização em História de Wagner Alves Reis, Agostinho 

                                                           
19OLIVEIRA. Clóvis F. De empório a princesa do Sertão: utopias civilizadoras em Feira de Santana (1893-
1937) Dissertação de mestrado, UFBA. 2000 
20LIMA, Eronize. Prosas da Valentia: Violência e Modernidade na Princesa do Sertão, (1930-1950) 
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Fróes da Motta: Comércio, Política e Questões Raciais na Princesa do Sertão (1900-

1922)21e o texto de Exame de Qualificação do Mestrado Agostinho Fróes da Motta: 

trajetórias e conquista de um “homem de cor” em Feira de Santana22 tratam de alguns 

aspectos da vida do patriarca da família, trazendo uma relação de tabelas com os bens e uma 

cronologia da vida do Coronel Fróes, um dos capítulos tanto do texto de Especialização 

quanto da Qualificação, faz uma análise sobre um processo aberto pelo próprio Cel. 

Agostinho Fróes da Motta contra uma senhora, esposa de uma antigo sócio por conta do não 

pagamento de uma dívida. Ao analisar as estratégias utilizadas pelo Cel. Agostinho na 

cobrança dessa dívida e a maneira como ele se articulava com os advogados e juízes para 

ganhar a causa, é possível perceber que além de uma aptidão nata para resolver problemas 

dessa magnitude, a influência dele na sociedade era inegável, possibilitando estratégias de 

suborno ou constrangimento na aplicação da justiça ou no resultado dos processos. 

Reis tenta ainda elucidar algumas duvidas sobre a origem do Coronel Fróes da Motta e 

da sua riqueza, apresenta e demonstra alguns mecanismos usados pelo Coronel nas relações 

de poder na cidade, se aproximando assim de um dos nossos objetivos. 

Carla Andréia Almeida em seu texto monográfico Uma Questão de Honra: violência 

de gênero em Feira de Santana no início do século XX23aborda aspectos relevantes tendo 

em vista que usa como fonte em seu trabalho um processo que também envolve os Fróes da 

Motta, focando a discussão a partir das relações de gênero. Carla Andréia aponta as 

sinuosidades do tratamento judiciário no caso da tentativa de homicídio por parte de 

Augusto Fróes da Motta e analisa como o fato se insere na lógica judicial do período, bem 

como o crime cometido por Augusto Fróes da Motta aparece como uma causa legítima visto 

que a alegação de traição por parte de sua esposa procede dentro do processo. 

O papel dos grupos dominantes na transformação do cenário nacional não pode ser 

subestimado, visto que o aprofundamento nas questões tratadas nessas obras mostra o total 

envolvimento delas na transformação das estruturas nacionais. É importante ressaltar que um 

estudo sobre esses sujeitos não significa a exclusão dos outros autores sociais já que, é 

                                                           
21REIS, Wagner Alves. Agostinho Fróes da Motta: Comércio, Política e Questões Raciais na Princesa do 
Sertão (1900-1922),UEFS,Feira de Santana, 2008. 
22REIS, Wagner Alves. Agostinho Fróes da Motta: trajetórias e conquista de um “homem de cor” em Feira de 
Santana (1856-1922), Qualificação do mestrado, UEFS, 2011. 
23ALMEIDA, Carla Andréia. UMA QUESTÃO DE HONRA: violência de gênero em Feira de Santana, 
Monografia de conclusão de curso, Uefs.2009. 
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perceptível através das leituras que a reação da classe dominante também pode ser uma 

resposta aos movimentos dos subalternizados. 

A nova ordem imposta pela República e os grupos dominantes locais em Feira de 

Santana não a visualizava mais como uma vila rural ou um entreposto comercial e sim como 

uma cidade que por sua já reconhecida importância econômica merecia figurar dentro dos 

novíssimos moldes republicanos. Moldes esses que não abarcavam a sujeira, a 

desorganização, as valentias gratuitas ou qualquer outra característica que lembrasse os ares 

provincianos de outrora. É dentro desse cenário de mudanças constantes, conflitos e embates 

entre o que é novo e o que é velho, entre o certo e o errado que a família em questão se 

desenvolveu, estabeleceu suas relações e galgou os espaços políticos e sociais na região. 

O trabalho encontra-se dividido em três capítulos: o primeiro busca uma 

contextualização do que foi a Feira de Santana onde estavam inseridos os Fróes da Motta, 

uma discussão acerca da  imagem deixada por eles na memória dos feirenses e sobretudo, o 

fortalecimento do comércio bem como as mudanças empreendidas na cidade no período 

estudado. 

No segundo capítulo faremos uma análise dos processos acima mencionados na 

tentativa de responder as questões apresentadas na problemática já discutida. 

Na terceira parte do trabalho atentaremos para o discurso e envolvimento da imprensa e 

da sociedade feirense frente a repercussão dos processos analisados. 

Uma pesquisa como esta que tende a envolver as controvérsias de uma classe, num 

período tão singular da nossa História Local tende a encaminhar outras discussões acerca 

das identidades, peculiaridades dos sujeitos, além de contribuir para o avanço do 

conhecimento histórico acerca da cidade de Feira de Santana e sua região. 
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1º Capítulo 

A Feira de Santana dos Fróes da Motta  

 

“Bello” torrão de ouro engastado no solo fecundo da “bahia” 24. 
 

O objetivo central deste capítulo é apresentar nas primeiras décadas do século XX, as 

características gerais da cidade onde o Cel. Agostinho se estabeleceu economicamente e 

criou sua família, enfocando, sobretudo a trajetória daquela que seria a mais importante das 

atividades econômicas a partir da qual a família em questão enriqueceu: o comércio. 

Desde a sua gênese quando ainda sentia os primeiros impactos do povoamento, Feira 

de Santana mostrou-se como essencial na difusão do comércio interiorano, seja pela sua 

localização central entre a capital e o sertão, seja pelo fato de ser cortada pelo rio Jacuípe, o 

que favorecia a fertilidade do solo e conseqüentemente a produção de grande quantidade de 

produtos agrícolas e de pasto saudável para o gado. Devido á sua localização privilegiada 

serviu como entreposto comercial abrigando e virando passagem obrigatória de boiadas 

vindas do interior em direção ao litoral, de caixeiros, vendedores de produtos diversos e 

aventureiros25. Dessa maneira não seria equivocada a constatação de que só muito 

tardiamente aconteceu o reconhecimento oficial de sua importância: 

O papel da cidade como entreposto comercial para o interior da Bahia fôra 
oficialmente reconhecido pelo governo imperial, em 1873: pela lei de 6 de junho 
desse ano, a vila primitiva alcançara a condição de cidade, com a denominação de 
cidade comercial de Feira de Santana26 

 
Incluídas no sistema escravista ainda vigente durante o século XIX, as características 

propícias da cidade favoreceram o surgimento de grandes fazendas ligadas à agropecuária 

que enriqueceram diversas famílias em toda a sua extensão. Sobre esse fato, observa-se no 

texto de Luis Cleber Moraes: 

Feira de Santana se insere nessa Bahia interiorana não apenas como zona de 
transição geográfica entre o litoral e o sertão, mas, também, como zona de 
transição econômica, onde a união entre a pecuária e a agricultura se revelava na 
mais perfeita combinação a demarcar esse território27 

 

                                                           
24Adjetivo dado a Feira de Santana pelo Conselheiro Dr. Auto Reis em um discurso quando da posse do Cel. 
Agostinho em 1º de janeiro de 1916. 
25 SILVA, Aldo José Moraes. Natureza Sã Civilidade e comércio em Feira de Santana. Elementos para a 
construção de identidade social no interior da Bahia (1833-1937). Dissertação de mestrado, UFBA, 2000 
26 POPPINO, Rolie E. Feira de Santana. Editora Itapuã.1968 p. 238. 
27 MORAES, Luis Cleber. Nem tanto ao mar, nem tanto a terra: Agropecuária, escravidão e riqueza em Feira 
de Santana. Dissertação de Mestrado. UFBA.2007 p. 40. 
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Segundo Luís Cleber Moraes, dentre as principais diferenças que caracterizavam a 

economia desenvolvida na Bahia estava o fato de que enquanto o Recôncavo ainda baseava 

sua economia na monocultura do açúcar, o interior da Província já se dedicava a policultura 

do fumo, do algodão e ainda a criação de gado. 

A venda de carne verde, do gado vivo e de seus derivados impulsionou e consolidou o 

comércio feirense desde meados do século XIX até quase metade do século XX. A 

passagem de boiadas rumo à capital Salvador e vice-versa bem como o comércio interiorano 

do gado criado na própria vila, foi, sem dúvidas, a fonte de riqueza mais próspera e com 

retorno garantido para os fazendeiros e pequenos criadores na passagem do XIX para o XX: 

Assim, gado miúdo ou de grande porte, a pecuária se manteve como uma atividade 

econômica importante para a região de Feira de Santana, sendo responsável, inclusive, 

pela ocupação das suas terras desde a época colonial.28 

Já o fumo, que a alguns anos tinha perdido parte do prestígio colonial, ainda se 

mostrava como a segunda atividade mais lucrativa depois da pecuária, boa parte da produção 

era escoada para fora do País e a prova desse lucro pode ser observada com a cobrança dos 

impostos sobre esse produto que fazia com que o município faturasse bons rendimentos já 

no fim do XIX.29 

As análises de Luis Cleber apontam um enriquecimento de figuras que mantiveram 

fazendas ligadas à produção agropecuária. Dentre as fortunas existentes na comarca feirense 

no século XIX, aquela que ele classifica como Muito Grande, girava em torno de 

426:039$046 réis, a única encontrada inclusive, pertenceu ao Coronel Joaquim Pedreira de 

Cerqueira falecido em 1873: 

 
Como vimos, foram quatro fazendas de gado do coronel e, em conversa informal 
com o Imperador, este afirmou ter ouvido que suas fazendas produziam mais de 
duas mil crias de gado por ano... foram avaliadas 2.258 cabeças de gado bovino, 
181 bois de brochas....30 

 

Podemos concluir então que, atividades como a exportação ou comércio interno de 

produtos como o tabaco e prática da pecuária favoreceram a instalação e prosperidade do 

                                                           
28MORAES, Luis Cleber. Nem tanto ao mar, nem tanto a terra: Agropecuária, escravidão e riqueza em Feira de 
Santana. Dissertação de Mestrado. UFBA.2007 p.57 
29 Moraes em seu texto apresenta em números os rendimentos da Câmara Municipal entre 1789 e 1880 e 
comprova como somente as taxas cobradas pelo tabaco renderam quase 30% da arrecadação do município 
chegando algumas vezes a superar o gado e seus derivados. p.62-63. 
30 MORAES, Luis Cleber. Nem tanto ao mar, nem tanto a terra: Agropecuária, escravidão e riqueza em Feira 
de Santana. Dissertação de Mestrado. UFBA. 2007 p. 141 
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comércio feirense, bem como se pode deduzir que os primeiros a fazer fortuna na cidade 

foram os grandes fazendeiros ou vendedores/produtores avulsos, aqueles, enfim, que direta 

ou indiretamente mantiveram uma ligação com a atividade comercial. 

Feira de Santana conheceu entre fim do século XIX e o início do XX um surto 

comercial relativamente alto devido à importação de produtos como vinho, sal, azeite e 

tecidos nacionais e importados bem como a emergência de novos produtos como rádios, 

vitrolas, discos31 etc. Muito provavelmente quando da constatação feita por Poppino de que: 

Depois de 1860, o numero de empórios de gêneros alimentícios na cidade excedia a todos 

os outros tipos de estabelecimento comerciais32,entre os quase 30 empórios catalogados até 

1881 encontrava-se um, inaugurado em 1878, destinado ao comércio de frios, couros, gênero 

alimentícios, fumo e outros produtos, tendo por dono Agostinho Fróes da Motta.33 

Agostinho Fróes da Motta e sua família também fizeram fortuna dedicando-se ao 

comércio, sobretudo o fumageiro, bem como às atividades desenvolvidas no campo. No 

livro de memórias escrito por Antônio do Lajedinho, os Fróes da Motta são lembrados, 

justamente, por terem sido também grandes fazendeiros, ele afirma: Na minha juventude, os 

fazendeiros eram os homens mais ricos da região. Os exportadores de fumo, também 

abastados, vinham em segundo plano e terceiro os comerciantes e, O maior fazendeiro era 

o Dr. Eduardo Fróes da Motta que herdara do seu pai, Cel. Agostinho, a maioria das 

fazendas.34 

E completa o memorialista a lista dos ricos fazendeiros feirenses: Outros grandes 

fazendeiros foram Arthur Fróes da Motta, João Mendes da Costa, Servilho Carneiro...35 

Arthur e Eduardo, lembrados acima por Lajedinho são respectivamente o primeiro e o 

quinto filho do Cel. Agostinho. O fato de serem citados pelo memorialista como fazendeiros 

e não como comerciantes suscitam outras questões acerca dessa família, questões essas que 

Wagner Reis aborda em seu trabalho, por exemplo: seguramente o comércio não foi a única 

fonte de renda do Coronel Fróes da Motta que, seguindo os passos de outros feirenses, se 

dedicaram a criação de gado e demais atividades agropecuárias36. 

                                                           
31 POPPINO, Rolie E. Feira de Santana. Editora Itapuã. 1968 p.239. 
32Idem. 
33 REIS, Wagner Alves. Agostinho Fróes da Motta: Comércio, Política e Questões Raciais na Princesa do 
Sertão (1900-1922), p. 39. 
34FERREIRA, Antônio Moreira (Antônio do Lajedinho). A Feira no século XX (memórias).Editora Talentos, 
Feira de Santana. 2006, p. 58. 
35 Idem, p. 59. 
36 REIS, Wagner Alves. Agostinho Fróes da Motta: Comércio, Política e Questões Raciais na Princesa do 
Sertão (1900-1922). Monografia de Especialização. UEFS, 2008. 
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Observa-se ainda na descrição dos mais ricos da cidade, feita por Lajedinho que 

obedecendo a ordem: fazendeiro- exportador de fumo- comerciante, podemos encaixar 

perfeitamente o patriarca dos Fróes da Motta em todas essas atividades que proporcionavam 

lucros seguros. 

Ainda percorrendo os prósperos caminhos do comércio, já durante o século XX com a 

consolidação do mesmo no cenário feirense, é possível perceber como a necessidade de 

mantê-lo intacto e sempre lucrativo vai promover uma série de mudanças na paisagem social 

e cultural da cidade juntamente com a propagação dos ideais republicanos de civilidade, 

moralidade, higiene e modernização. Aldo Moraes Silva explica que o comércio, enquanto 

atividade próspera e significativa, em Feira de Santana favoreceu a disseminação de uma 

identidade baseada na sanidade do município37. 

O rápido desenvolvimento dessa atividade econômica e o salto demográfico que a 

cidade acompanhou nos primeiros anos da República38 não condiziam com a cidade que, 

mesmo com os aspectos provincianos já apresentava problemas das grandes urbes como o 

lixo, o excesso de sujeira e a debilidade de saneamento39. 

 Ainda que a princípio pareça contraditório, fatores negativos como esses não 

afastaram a imagem já disseminada de Feira de Santana como cidade sã e foi durante um 

surto de cólera no fim do século XIX que o a elite política e comercial construiu um discurso 

positivo em torno da imagem feirense e tentou moldar nos primeiros anos do século XX uma 

identidade social baseada na sanidade do município, assegurada principalmente na 

necessidade de um comércio estabilizado. Sobre esse fato analisa Silva: 

Em outras palavras, o desenvolvimento do processo de construção do ideal de 
cidade sã, em Feira de Santana, é um fenômeno que está inserido no contexto mais 
amplo dos interesses locais, ou, se quisermos ser mais precisos, dos grupos ligados 
à condução da política e, sobretudo, da sua mais importante atividade econômica, 
o comércio.40 

 

Continuando o autor a destacar a relação das representações da cidade sã com a vida 

econômica prospera, organizada e propícia para as atividades mercantis opina que: 

 

                                                           
37 SILVA, Aldo José Moraes. Natureza Sã Civilidade e comércio em Feira de Santana. Elementos para a 
construção de identidade social no interior da Bahia (1833-1937). Dissertação de mestrado, UFBA, 2000 
38POPPINO, Rolie E. Feira de Santana, p. 240. 
39SILVA, Aldo José Moraes. Natureza Sã Civilidade e comércio em Feira de Santana. Elementos para a 
construção de identidade social no interior da Bahia (1833-1937). Dissertação de mestrado, UFBA, 2000 
40 SILVA, Aldo José Moraes. Natureza Sã Civilidade e comércio em Feira de Santana. Elementos para a 
construção de identidade social no interior da Bahia (1833-1937). Dissertação de mestrado, UFBA, 2000, p. 
76. 
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... o desenvolvimento do ideal da cidade sã está em íntima associação com o 
processo de expansão do setor comercial do Município, que em última instância 
sempre foi o maior auferidor dos benefícios decorrentes da existência de uma 
cidade segura, sanadora, confiável.41 

 
Decretos, construções públicas como logradouros mais espaçosos, cemitérios, 

saneamento nas áreas centrais, melhoria nos hospitais, códigos de postura, todas essas 

medidas foram instituídas em Feira de Santana e como bem analisa Aldo Moraes Silva, não 

como meio de agradar ou proteger a população e sim resguardar a prosperidade do 

comércio, visto que um lugar difundido enquanto insalubre não atrairia novos negócios e 

nem clientes para os já existentes. 

Quando assumiu a intendência em 1916, o Cel. Agostinho Fróes da Motta se mostrou 

preocupado com o embelezamento e salubridade da cidade. Segundo Wagner Reis quando 

Intendente, o Coronel se alinhou com os ideais modernizantes que circundavam todo o País, 

um dos indícios disso foi a defesa dele em destruir alguns casebres para a construção do 

novo prédio escolar da cidade42, e a construção do seu palacete com moldes europeus no 

centro da cidade,43 por exemplo.  A alegação de que os casebres estavam em um estado 

avançado de decomposição e que o lugar seria perfeito para a instalação do prédio, apontam 

o interesse do Cel. Agostinho em manter a cidade esteticamente aceitável para os moldes 

republicanos. A defesa do Coronel em desapropriar e demolir esses casebres fez parte da 

campanha de desapropriação empreendida pelos intendentes de Feira de Santana no inicio 

do século XX e pode ser explicada segundo as análises de Tiago Santana Santiago, que 

afirma que o interesse em destruir esses casebres ultrapassavam os objetivos do 

embelezamento já que parte dessas ruinas encontravam-se próximas as locações comerciais 

dos mesmos, 

“O coronel [Agostinho] era proprietário de quatro imóveis no Campo General 
Argollo, sendo dois desses armazéns e um palacete, sete na Rua dos Remédios, 
sete na Rua General Osório e três na Rua Conselheiro Franco. 
O que queremos chamar a atenção é que os agentes responsáveis pela ‘campanha’ 
de desapropriação estavam diretamente ligados ás áreas em que este processo 
ocorreu. Muitos exerciam ou exerceram cargos na administração municipal e eram 
representantes de uma classe comercial que advoga em beneficio próprio.”44 

 

                                                           
41 Ibidem. 
42 SANTIAGO, Tiago Santos. Casas, Casebres e Ruinas: Politica de desapropriação na Feira de Santana. 
(1910-1917). Monografia de Conclusão de Curso. Uefs, 2010, p.46-47. 
43 Jornal Folha do Norte: Caderno Especial distribuído pela Fundação Senhor dos Passos. 21 de novembro de 
2008, p.04. 
44 Ibidem.  
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A partir dessa análise pode-se comprovar inclusive, a idéia de que a modernização 

implantada na cidade assim como em outros lugares não serviu aos pobres tendo sido ela 

pensada por e para àqueles que ocupavam um lugar de destaque social, a elite econômica e 

seus interesses financeiros. 

Podemos, ainda, analisar essa mesma modernização republicana através dos ideais 

comportamentais e se torna válido então, discutir de que maneira a ideia de um novo cidadão 

brasileiro, republicano, moderno se difundiu na cidade de Feira de Santana durante esse 

período. Podemos perceber esses aspectos através da análise da imagem da violência na 

cidade, por exemplo. Ainda que as formas de violência na cidade não tenham sido alteradas, 

segundo Ramaiana Oliveira, a questão giraria em torno da visibilidade dada a mesma. 

Atitudes que outrora foram aceitas e/ ou pormenorizadas passaram a ser criticadas e 

combatidas por setores dominantes da sociedade feirense a partir daquele momento. 

A desruralização do território tem um papel fundamental nesse processo, já que o 

cenário urbano recém-instalado, não aceitava e nem corroborava com atitudes atrasadas ou 

que remetessem ao seu passado rural.45 

Analisar o discurso moralizador dos grupos dominantes durante esse período se faz 

importante visto que um dos objetivos do presente texto é justamente discutir as 

contradições dessas mesmas camadas dominantes que se tornaram detentoras e defensoras 

desses valores morais, já que as fontes que analisamos apontam a participação de sujeitos 

desse grupo em delitos de diversas ordens, os quais se chocavam com os padrões que foram 

estabelecidos pelo próprio grupo dominante no País e na cidade. 

Com ajuda da imprensa local, a exemplo do jornal Folha do Norte, os grupos políticos 

da sociedade disseminavam imagens depreciativas e pejorativas atrelando a violência e os 

maus hábitos a atitudes incivilizadas, grotescas e que necessitavam serem combatidas. 

A imagem do período que antecede o golpe de 30 no Brasil, conhecido como Primeira 

República, foi sempre atrelada á barbárie, ao incivilizado e ao violento, Eronize Lima que 

analisa os aspectos da violência em Feira de Santana após a década de 30, aponta que o 

combate a práticas ligadas a antiga ordem, (o coronelismo tão difundido no interior do País 

durante a Primeira República), que resolvia problemas e desajustes sem nenhum tipo de 

aparato na lei, precisava ser feito a fim de que ficasse claro que havia agora uma nova ordem 

                                                           
45 OLIVEIRA. Clóvis F. De empório a princesa do Sertão: utopias civilizadoras em Feira de Santana (1893-
1937) Dissertação de mestrado, UFBA. 2000, p. 99. 
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estabelecida que buscava moldar o que ela denomina de “novo homem urbano,”46 contrário 

aos antigos comportamentos tão ‘incivilizados” e “instintivos”, disseminadores de práticas 

violentas e ultrapassadas que precisavam ser mudadas. 

O coronelismo foi predominante dos primeiros anos do século XX, permitido entre 

outros fatores pela influencia política, o poderio econômico, a posse de latifúndios e a 

capangagem. Os coronéis eram homens que faziam- se respeitar através do poder político e 

do medo que impunham aos demais indivíduos por conta da sua valentia e resolução de 

problemas pessoais com violência, mediados quase sempre pela sua influência na 

sociedade47. Essas relações de poder descritas e abordadas por Lima podem ser encontradas 

em várias das práticas e atitudes exercidas pela família Fróes da Motta no período 

trabalhado. 

Como analisar então a participação de figuras pertencentes a uma família influente na 

cidade, como eram os Fróes da Motta, em delitos que envolviam tentativa de assassinato, 

porte ilegal de armas e estupro, arruaças e práticas típicas de um passado rural? Essa é uma 

pergunta que pretendemos responder no próximo capítulo a partir da análise das fontes. 

Acrescido a isso existe o fato de que a população nesse período estava concentrada na 

zona rural do País, e o modelo urbano de vida foi o mais buscado pela nova ordem 

estabelecida, o que também ocorreu em Feira de Santana: O privilégio da cidade se dá em 

função da nova ordem que estava sendo articulada no Brasil, com evidente superioridade 

simbólica das atividades urbanas em detrimento das rurais.48 

O processo crime que analisamos no presente trabalho é datado do ano de 1922, 

período em que o País enfrentava o início de um processo de instabilidade política já que o 

mesmo iniciou-se oito anos antes do golpe que delegou a Vargas o poder e institui algumas 

mudanças no cenário político da época. 

Em Feira de Santana, ocorreu a tentativa da elite local de manter o poder concentrado 

nas mãos dos mesmos sujeitos políticos por meio de construção e desmanches dos laços 

sociais, partidários e econômicos. Observa-se para isso a opinião de Kelman Conceição ao 

discutir as relações estabelecidas por um dos homens mais influentes da cidade ao lado do 

Cel. Agostinho Fróes da Motta, O Cel. Bernadino Bahia e outro ator político que também se 

                                                           
46 LIMA, Eronice.  Prosas da valentia: violência e modernidade na Princesa do Sertão. (1930-1950). 
Dissertação de mestrado. UFBA. 2008, p.52. 
47Idem. 
48 OLIVEIRA. Clóvis F. De empório a princesa do Sertão: utopias civilizadoras em Feira de Santana (1893-
1937) Dissertação de mestrado, UFBA. 2000, p. 20. 
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tornou uma figura das mais importantes no cenário feirense tanto como colunista do jornal 

Folha do Norte como influente líder político, atuante na oposição ao Estado Novo de Getúlio 

Vargas a partir de 193749 : 

Genro do Cel. Bernadino Bahia, tendo se casado com duas de suas filhas, Arnold 
Ferreira da Silva é eleito e governou Feira de janeiro de 1924 a dezembro de 1925 
e mais tarde de janeiro de 1926 a dezembro de 1927, quando o diretório do PRB já 
estava sob sua direção. Essa eleição nos da uma clara demonstração da influencia e 
poder do Cel. Bernardino Feira de Santana, que consegue inserir na política 
Feirense um homem que até então não possuía nenhuma experiência política.50 

 
O acusado do processo em questão já foi apresentado e se trata do Capitão Augusto 

Fróes da Motta, terceiro filho do Coronel Agostinho e pesa sobre ele, conforme prescrito no 

Código Penal de 1890, uma denuncia de lesões corporais, contra a sua mulher D. Almerinda 

Almeida Motta, tendo ele sido preso em flagrante após ter deflagrado um tiro contra a 

mesma. Ato esse justificado por ele como uma questão de honra, já que ele acusava a esposa 

de traição. Segundo a afirmação feita por Oliveira, a resolução de problemas familiares 

durante a Primeira República ainda eram resolvidos através do uso da força: Se na sociedade 

feirense de outras eras foi legitima a resolução de confrontos pessoais pela força, agora já 

não o era, a não ser em caso de defesa da mulher ou de algum tipo de agressão á honra 

envolvendo questões femininas.51 

           Ainda que o período republicano trouxesse consigo algumas mudanças de cunho 

estrutural, a questão da honra feminina ainda era algo a ser preservado e zelado tal qual nos 

tempos provinciais agora extintos e combatidos. Sobre o comportamento feminino e o seu 

lugar na sociedade republicana explica Cristiana Ramos: 

A conduta feminina adequada é aquela que está associada ao conceito de honra, 
que por sua vez, é manifestada através do controle dos impulsos e desejos do 
próprio corpo. Era preciso que se mantivesse um comportamento sério e austero 
perante a opinião social, já que cabia a mulher manter as aparências, para que ela e 
sua família pudessem pertencer a boa sociedade e não ferir a moral e os bons 
costumes, Daí a importância da castidade feminina, quando solteira, e a fidelidade 
aos maridos no caso das casadas52. 

 
Isso talvez explicaria, o abrandamento da pena do Capitão Augusto do crime que 

cometeu e o fato de ele não ter sido preso na noite do crime, apesar do flagrante,  ainda que 

                                                           
49  LINS, Rafael Quintela. Uma “democracia” para os “senhores da cidade”: Eleições, Poder e Direção 
Política em Feira de Santana (1947-1958). Monografia. UEFS, p. 22. 
50CONCEIÇÃO. Kelman. Política e Reacomodação de Poder em Feira de Santana na Era Vargas. (1930 -
1945), Monografia. UEFS, 2009, p. 25. 
51 OLIVEIRA. Clóvis F. De empório a princesa do Sertão: utopias civilizadoras em Feira de Santana (1893-
1937) Dissertação de mestrado, UFBA. 2000, p. 104. 
52 OLIVEIRA, Cristiana Barbosa de. A mulher no espaço feirense: casa, rua e trabalho, 1789-1930.  
Monografia de especialização. Uefs. 2007, p. 29. 
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mesmo com toda sua provável influencia ele não conseguiu evitar o desenrolar de um 

inquérito policial e um processo movido pela justiça pública que durou cerca de seis meses, 

de março a junho de 1922. 

Teriam as frações dominantes feirenses juntamente com a imprensa e outras 

ferramentas sociais, burlado os ideais de civilidade da época na tentativa de esconder esse 

delito? Qual o papel dos Fróes da Motta dentro desse contexto? Essas e outras perguntas 

buscaremos responder com a análise das fontes, mas, já se pode perceber esses grupos 

dominantes da sociedade feirense enquanto heterogêneo e transgressor de ideais que eram 

defendidos por eles próprios. 

Eram atos incivilizados como esses que a República pós década de 30 procurava 

combater. Capitão Augusto pertencia a essa velha ordem que segundo Lima também vai ser 

visada pelo novo discurso, ainda que mais brandamente visto que o estigma geral da 

violência vai recair sobre os subalternizados e os afrodescendentes pobres.  

O fim do século XIX e início do XX em Feira de Santana assistiu um confronto de 

concepções e práticas entre a ‘antiga’ e a ‘velha’ ordem, a transformação de ‘antigos’ em 

‘novos’ sujeitos na tentativa de criar um também novo cenário feirense: civilizado, moderno 

e principalmente próspero, sobretudo. É exatamente a contradição desse discurso diante da 

prática cotidiana que demonstramos neste trabalho. O discurso empreendido nesse processo 

pela classe dominante do período contradizia completamente as práticas vividas por esses 

mesmos sujeitos nesse momento histórico. 

 

Uma saudosa e prestigiosa família. 

Quando em meados do século XIX Feira de Santana conquistou a sua emancipação 

política53 uma das muitas que seriam suas características já se fazia perceber: a de cidade 

comercial. O recorte temporal para esse estudo advém desse fato uma vez que foi nesse 

contexto que em dezembro de 1878 Agostinho Fróes da Motta abriu a sua primeira firma na 

cidade54 e estabelecendo-se daí em diante como um dos mais ricos e notórios comerciantes 

feirenses, seu prestigio e a sua família ficaria para sempre no imaginário feirense, como a 

leitura de textos memorialísticos podem comprovar: Certo ano, Seu Agostinho na sua noite 

                                                           
53SILVA, Aldo José Moraes. Natureza Sã Civilidade e comércio em Feira de Santana. Elementos para a 
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mandou erigir duas filas de enormes fogueiras, na pracinha, até num trecho da Rua Direita. 

Ficou um aceiro de luz. Tempos bons...55. 

O trecho acima é parte do relato saudosista de Eurico Alves Boaventura sobre as 

antigas trezenas que festejavam Santo Antônio na cidade, na primeira metade do século XX. 

Durante treze noites do mês de junho, as famílias que geralmente eram as mais ricas e mais 

tradicionais da cidade se revezavam na organização de missas e festejos em nome do santo 

católico. Era oferecida aos convidados boa comida e boa bebida, entoavam-se rezas festivas, 

queima de fogos acompanhada por palmas e gritos, e a iluminação da Praça dos Remédios, 

ficava por conta das fogueiras acendidas pela família responsável por organizar a noite de 

trezena ao santo. 

Lembrar-se do Cel. Agostinho num momento em que a sociedade feirense se reunia 

numa comemoração religiosa, aponta quão importantes e influentes eram os Fróes da Motta 

já que, ainda criança quando do acontecimento das trezenas, Eurico Alves lembrou-se das 

fileiras de fogueiras feitas a mando do Coronel que reuniu homes, mulheres, crianças e 

velhos na contemplação de tal espetáculo. Como a cidade nesse período ainda não dispunha 

de energia elétrica, acender fogueiras em torno da igrejinha na Praça dos Remédios era a 

única maneira de iluminar o caminho e acolher as pessoas que assistiam os festejos do 

mordomo56da noite, de modo que, acender duas fileiras de fogueiras cortando as duas 

principais vias do centro da cidade era uma inegável demonstração de poder econômico do 

Cel. Agostinho, o qual demonstrou publicamente, em outras oportunidades, segundo as 

memórias de Boaventura: 

 
Dos poucos tempos depois, o possante e tonitruante mercedes do Cel. Agostinho 
apagaria totalmente o rumor macio das sedas da cadeirinha de arruar. Duas 
civilizações e dois símbolos: a discrição da cadeirinha de arruar e a zoada 
espalhafatosa do mercedes. Nova época, depois dos uivos adoidados da guerra de 
quatorze. Uma a finesse do silencio. Outra o estrépito do novo rico. Isto mesmo.57 

 
A presença de um automóvel Mercedes numa cidade ainda de ares provincianos 

certamente provocou espanto até mesmo naqueles que compartilhavam com o Cel. 

Agostinho os luxos da alta sociedade, prova disso a lembrança de Eurico Alves sobre o fato, 

para o autor, o mercedes funcionava como o símbolo do emergente, “o estrépito do novo 
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rico”,  o Cel. Agostinho que na época se estabelecia enquanto líder no comércio fumageiro, 

parecia saber bem disso. 

Outro fato que comprova o prestigio dos Fróes da Motta foi a participação de 

membros da família como provedores da Santa Casa de Misericórdia, segundo Elizete da 

Silva: 

A irmandade da misericórdia, fundada em 1859, contava com a Santa Casa eo 
Cemitério Piedade. Segundo o poeta feirense (Eurico Alves Boaventura), era um 
reduto aristocrático dos nomes mais imponentes da região. Ser irmão da Santa 
Casa aqui também era título de escol, afirmação do alto nível social do eleito, 
garantido pelo seu balandrau preto. Segundo Cerqueira, assinaram o primeiro 
compromisso médicos, coronéis e padres, ‘todos de formação cristã’.58 
 

Há registros que comprovam a participação não só do Cel. Agostinho Fróes da Motta 

como protetor da Santa Casa, mas, também seus filhos Arthur e Eduardo Fróes da Motta, 

sua primeira esposa Maximiana de Almeida Motta e sua nora Almerinda de Almeida 

Motta.59 

No ano de 1906, o Cel. Agostinho Fróes entrou com uma ação de deserdação60 na 

promotoria pública de Feira de Santana. Amália Fróes da Motta, filha do coronel, casou-se 

as com Aderlado Galdino de Carvalho às escondidas após ter sido raptada pelo mesmo. O 

casamento sem o consentimento paterno de certo colocou em juízo a moral da família Fróes 

da Motta, o que exigiu do patriarca uma solução à altura da sua indignação e do 

constrangimento perante a sociedade. Manter as mulheres da família de acordo com as 

normas estabelecidas para o sexo feminino na época, era também uma maneira dos Fróes da 

Motta demonstrar suas posturas ilibadas e honrosas. Observe-se o texto de Cristiana 

Barbosa: 

Nesse sentido, a virtude e a aparência assumem a representação da importância do 
capital da virgindade da mulher, onde o valor simbólico da sua pureza transcende 
apenas o modelo feminino da perfeição virginal da moça, onde virtude individual é 
parâmetro para a honra de toda a família.61 
 

Inserir-se nessa sociedade era importante para o Coronel Fróes da Motta, já que a 

negritude e provável origem escrava da sua família não condiziam com a sua atual realidade, 

de homem rico e poderoso, era preciso então esquecê-la, obscurecê-la. Dessa forma, dirigir 
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um possante e caro automóvel pelas ainda estreitas e silenciosas ruas da Feira de Santana do 

início do século XX, provavelmente, foi para o Coronel não só uma maneira de mostrar a 

sociedade que os tempos agora eram outros, onde cabiam novos sujeitos e novas histórias de 

riqueza, mas também foi uma maneira de se inserir nessa nova realidade. O Coronel 

Agostinho era um novo rico, um homem negro e poderoso dentro da aristocracia 

embranquecida da cidade, um provável ex -escravo que não andou nas cadeirinhas de arruar 

mas, dirigia uma tonitruante mercedes na cidade de Feira de Santana. 

62 

As demonstrações de poder do Cel. Agostinho Fróes da Motta e sua família pelo visto 

surtiram efeito já que ainda hoje são lembrados pelas ruas, avenidas, escolas e praças que 

carregam seus nomes, ou pelas memórias e lembranças dos conflitos e desentendimentos 

que geraram na cidade. 

Dentre as dezenas de processos cíveis e crimes que envolvem Agostinho Fróes da 

Motta e a primeira geração de sua família, os quais se encontram catalogados no CEDOC, os 

criminais(fontes da pesquisa) datam até 1964, ano em que Hugo Navarro, advogado e 
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atuante na política como vereador e deputado federal63, abriu contra Eduardo Fróes da Motta 

(quinto filho de Agostinho) um processo de acusação por difamação. 

Eduardo Fróes da Motta foi eleito por voto indireto em 1944 e atuou como prefeito de 

Feira de Santana até 1945. A certeza de que a indicação para prefeito feita pelo Interventor 

Federal Onofre Pinto Aleixo surgia não só da notável participação de Eduardo Fróes da 

Motta no cenário político da cidade quando atuou como Conselheiro e Vereador 

Municipal64, mas, também da influente lembrança de seu pai, pode ser claramente percebida 

na leitura das notas sobre a indicação do novo prefeito no jornal Folha do Norte: 

... houve por bem o Sr. General Renato Onofre Pinto Aleixo, honrado interventor 
federal, nomear para o alto cargo o nosso ilustre e prestigioso conterrâneo sr. 
Eduardo Fróis da Mota, abastado criador e figura de brilhantíssimo relevo na 
sociedade feirense. 
Filho de um dos maiores administradores que a Feira Já teve até hoje- o saudoso e 
benemérito Agostinho Fróis da Mota.65. 

 
  Nos telegramas recebidos parabenizando-o pela posse, a figura do Coronel Fróes da 

Motta foi relembrada como relevante e benfazeja para a cidade feirense: 

 

Feira- Dr. Eduardo Motta – Venho dar parabéns a nossa Feira felicidade ter sido 
nomeado seu governador para continuar grande obra do jamais esquecido querido 
benfeitor Agostinho Mota, gloria (sic) da Bahia. – Manoel Matias. 
 
...certo que o ilustre feirense irá por em evidencia tantos outros programas em 
nosso fluorescente município, imitando outros ilustres conterrâneos e continuando 
atos dignificantes do seu abnegado progenitor, o saudoso feirense cel. Agostinho 
Fróis da Mota. Cordialmente – Claudemiro Suzarte Carneiro.66 

 
O prestígio e a enaltecida imagem do Cel. Agostinho perduraram por décadas no 

imaginário da cidade, mesmo após a sua morte, tendo sido usada como um capital 

simbólico67 na vida política de seu filho Eduardo Fróes da Motta e na vida social de seus 

filhos mais de vinte anos após seu falecimento. 

Essa memória denota a relevância da atuação política e econômica do Coronel Fróes 

da Motta na sociedade feirense, bem como a sua influencia nas relações estabelecidas pela 

família na região e no Estado. 
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2º capítulo 

 

Réus: Capitão Augusto Fróes da Motta e Sisenando de Tal. 

 

O caso do Capitão Augusto 

 

1. A tragédia da Feira de Sant’Anna.68 

 

Madrugada do dia 22 de março de 1922, Feira de Santana, interior da Bahia. O 

soldado da guarda noturna Jeronimo José de Queiroz após ouvir disparos efetuados por arma 

de fogo, dirige-se a Rua Senhor dos Passos e chegando lá se depara com uma mulher 

banhada em sangue caída no chão, mais adiante avista um sujeito que corria em direção a 

Rua Barão de Cotegipe. Após perseguir o mesmo e efetuar a prisão, tal foi a sua surpresa ao 

perceber que se tratava do Capitão Augusto Fróes da Motta. 

Augusto foi levado á delegacia da cidade e logo após ser ouvido, apesar do flagrante, 

foi liberado. 

Nos meses que sucederam esse acontecimento, Capitão Augusto, filho do Coronel 

Fróes da Motta, se viu as voltas para justificar perante a lei os motivos que o levou a 

disparar um tiro contra a sua esposa. 

Todas as testemunhas ouvidas, cinco ao todo, eram homens, em sua maioria amigos 

próximos a família e prestaram os seus depoimentos circundando a acusação de que havia 

uma relação extraconjugal entre D. Almerinda, a esposa de Augusto e alvejada com um tiro 

deflagrado pelo próprio marido naquela noite, e o médico Auto Esmeraldo dos Reis, que na 

época cuidava do Coronel Agostinho que se encontrava doente. 

O provável adultério (trataremos o adultério enquanto possibilidade e não como 

certeza tendo em vista que não há uma confissão da vítima e ainda porque outras fontes que 

trabalharemos desmentem, inclusive, a tal acusação) foi também relatado por Augusto Fróes 

da Motta em seus depoimentos no decorrer do processo e eles juntamente com os relatos 

apresentados pelas testemunhas, fizeram com que o delegado e depois o próprio juiz 

responsável pelo caso chegasse à conclusão de que foi a defesa da honra que levou Capitão 

Augusto a praticar tal delito. Apresentaremos a seguir esses depoimentos de modo a analisar 
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a tentativa das testemunhas e do acusado de provar o adultério de D. Almerinda ao tempo 

em que justifica o crime cometido pelo membro da família Fróes da Motta. 

 

As testemunhas 

Os dias que antecederam a madrugada do dia 22 de março de 1922 foram de grande 

movimentação dentro do casarão Fróes da Motta, isso porque o patriarca da família, que há 

alguns meses vinha sofrendo de uma grave moléstia, passava os dias sendo cuiddao pelos 

parentes e amigos mais próximos que se revezavam na tarefa de assistir o doente. 

Além dos amigos próximos, Dr. Auto Reis médico e amigo da família há alguns anos, 

exercia a sua função de cuidar e remediar o enfermo passando boa parte do dia e da noite 

dentro do casarão na companhia dos demais. 

Na noite do crime o negociante Valentim José de Souza Júnior estava na dita casa e 

contou ao delegado Dr. Heráclito Dias de Carvalho como presenciou o fato. Segundo ele 

após ter passado as obrigações e recomendações para os próximos responsáveis a cuidar do 

enfermo se dirigiu ao quarto que lhe foi destinado pernoitar e: 

 ...tirou o paletó , o colete, e as botinas e deitou-se então para descansar após 
alguns minutos que havia se deitado ouviu um barulho, pensando ter sido o doente 
que se havia levantado e que os dois companheiros  que estavam de vigília 
lutavam com dificuldades para deitá-lo saiu em manga de camisa e pés descalços, 
quando chegou ao corredor viu o denunciado ali presente esbofeteando o Dr Auto, 
chamando-o de bandido, voltando para o quarto deu um empurrão na mulher e 
disse: Não te disse que te pegava, miserável! Isto parte o denunciado, colocou a 
botinas, vestiu o paletó e saiu, saindo logo depois sua esposa e sua sogra. Neste 
momento chegaram diversas pessoas, dentre as quais o Dr. Eduardo, [?] Epiphanio 
Souza e Arthur Motta. Dizendo Dr. Eduardo que seu irmão estava maluco, do que 
ele testemunha replicara: Maluco não, ele fez isso foi porque com certeza 
encontrou Doutor Auto com sua mulher e ele testemunha [?] porque já vinha de 
muito vendo as manobras de Dr. Auto e D. Almerinda69. 
 

Dito isso, preocupou-se então a testemunha em relatar os casos presenciados por ele 

que o fizeram perceber haver algo entre o médico e a esposa de Augusto. O que foi feito 

também pelas demais testemunhas ouvidas no processo, que chegaram a afirmar inclusive 

que o próprio Coronel Agostinho já havia percebido uma aproximação entre o médico e sua 

nora. 

No seu depoimento, Manuel Alves de Brito, chofer da família, que disse ter 

presenciado numa certa ocasião em que levava os dois no carro que o Dr. Auto conversava 

intimamente com D. Almerinda, segurando-lhe uma das mãos e acariciando-lhe as coxas, e 

o relato de Joaquim Anacleto de Oliveira, segundo o mesmo: 
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ele testemunha chegando aos arredores da sala viu o denunciado presente 
esbofeteando e espancando o Doutor Auto, nesta ocasião este saiu  no [?]  e [?] que 
vinham chegando agarraram o denunciado e separaram nesse [?] aparece o Dr. 
Eduardo  Motta dizendo que o denunciado que era seu irmão estava maluco com 
certeza uma vez que tinha  aquele [?], e nisto [?]  lhe [?] Valentim Jose de Souza, 
dizendo que o denunciado não estava doido e sim coberto de razão para assim 
proceder, disse mais a testemunha  que [?] apanhasse  o Doutor Auto [?] [?][?] [?] 
em uma cama, aplicando-lhe  com poucos instantes o Dr. Eduardo Motta um 
calmante [?] Doutor Auto a [?] dizendo-se atrasado perguntando onde se achava 
[?] perguntando o que se havia dado. E declarava ainda que o Doutor Auto [?] que 
se achava tonto de sono e que por isso entrara no quarto esse em que se encontrava 
o denunciado e sua esposa e que isto não bastava para que o denunciado tivesse [?] 
com [?]. Soube depois que o coronel Agostinho Fróes havia dito ao seu filho Dr. 
Eduardo e também ouvi ele dizer ao Dr. Eduardo que não era nada [?] [?] ter Dr. 
Auto naquela casa dia e noite e que [?] ainda acabaria em desgosto [?] como o 
mesmo seu filho ou com outra pessoa. Declarou mais que ouviu o senhor Arthur 
Alves testemunha indicado nesse processo dizer: aqui vive um bicho, [?]70. 
 

O esforço das testemunhas em provar em juizo que havia algo entre o médico e D. 

Almerinda sem duvidas foi feito na tentativa de justificar o ato cometido por Augusto Fróes 

na noite em que se sucedeu o crime. Segundo Oliveira, ainda que a sociedade de moldes 

modernos do início do século XX prezasse pelos bons costumes e visse na violência um 

atraso e algo a ser combatido, a defesa da honra masculina e/ou da mulher frágil e inocente 

justificava e legitimava atos violentos71,  a questão é que o delito cometido por Augusto 

reforça em parte a essa afirmação por que o acusado usa a defesa da honra como justificativa 

para ferir a submissa e oprimida figura feminina. 

Toda a discussão, relato e conclusões apresentadas pelo delegado, pelo juiz, promotor, 

acusado e testemunhas não tratam os danos morais e físicos causados a vítima e sim a 

tentativa de provar que o grande culpado pelo caso foi o Dr. Auto que seduziu e ultrajou D. 

Almerinda fazendo-a tornar-se alvo da raiva do marido em razão da suposta traição. 

A vítima, D. Almerinda de Almeida Motta, foi ouvida apenas uma vez durante o 

inquérito policial feito pelo delegado antes mesmo de ser aberto o processo, e apresentou da 

seguinte forma a descrição dos fatos: 

Respondeu que estava deitada mais seu marido Augusto Fróes da Motta, que [?] 
dormia, ouviu ele gritando me respeite Dr. Auto em que dava muitos socos, ao que 
pedia Dr.Auto desculpas, dizendo que devido a muitas noites perdidas, se havia 
enganado com a porta do quarto, pois tencionava entrar no quarto em que achava-
se doente o Coronel Agostinho Fróes da Motta, de quem eram médico assistente. 
Pergunta em que lugar recebeu os ferimentos que apresenta? 
Respondeu que tendo seu marido lhe ordenado que viesse para residência de 
ambos, á Rua Sr. Dos Passos, ao que atendeu, o que fez em companhia de sua mãe 
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e ao chegar em frente da casa, antiga [?], ali encontrou seu marido, que lhe 
perguntou: ‘quem vai aí?’ Tendo sua mãe respondido: ‘Sou eu e minha filha 
Almerinda’, [?] ele seu marido [?] de uma pistola, a qual disparara contra ela, 
produzindo-lhe o ferimento que nesta ocasião apresenta72. 
 

D. Almerinda foi atingida no braço na altura do ombro, bem próximo a cabeça 

segundo o exame de lesões corporais apresentado no processo.  

Capitão Augusto Fróes da Motta em seus depoimentos prestados ao delegado mostrou-

se, de fato, comprometido em provar que cometeu o delito num momento em que se 

encontrava tomado pela raiva por ter tido a honra traída pelo médico em questão. 

Ferira sua esposa em defesa da sua honra ultrajada por Dr. Auto Esmeraldo dos 
Reis e mais tarde como digo quando se dirigia para a casa de seu pai foi a Praça 
Geral Câmara preso pelos dois Guardas Noturnos. 
...o acusado declarou que não assinava não só pelo seu estado nervoso como ainda 
não fora preso em flagrante, nem foge a ação da justiça pois fez questão de [?] em 
se defender. 
 

Os depoimentos e relatos apresentados pelas testemunhas e pelo acusado surtiram o 

efeito desejado, pois, o delegado que assumiu o caso depois, lavrou o seguinte relatório a ser 

entregue ao Promotor Público da Comarca de Feira de Santana, no dia 4 de abril de 1922: 

Consta destes autos que na madrugada do dia 22 de março findo, acusado Capitão 
Augusto Fróes da Motta estando dormindo com sua espoza, D. Almerinda de 
Almeida Motta em casa de residência de seu pai Coronel Agostinho Fróes da 
Motta, que guardava leito, foi surpreendido com o [?] Dr. Auto Esmeraldo dos 
Reis, no seu quarto, junto a sua cama a procura de sua espoza, não o julgando 
encontrá-lo ali, e conhecendo o mesmo que estava sendo trahido na honra de 
espoza, pelo médico assistente de seu pai, [?] a repelir o dito médico que fôra 
tomado de suas mãos, por pessoas que fazia companhia ao enfermo. Retirando o 
capitão Augusto, para a casa de sua residência, armou-se e de volta encontrou com 
sua espoza, na rua Senhor dos Passos, disparou um tiro nesta que produzio os 
ferimentos constantes do exame do corpo de delicto de flº que foi julgado 
procedente e capitulado no Art. 303 do Código Penal em vigor. O referido Capitão 
Augusto Fróes da Motta fora preso em flagrante e devido as falhas do auto, pelo 
meu antecessor neste feito, foi o mesmo posto em liberdade por habeas-corpos do 
Exmo. Dr. Juiz de Direito da Comarca. Da prova [?] [?], ficou provado, que o Dr. 
Auto Esmeraldo dos Reis, mantinha com a espoza acima referida, relações ilícitas, 
levando o seu espozo a praticar o crime previsto no Art. 303 do mesmo Código. O 
escrivão [?] estes autos ao Ilmo. Dr. Promotor Público da Comarca por intermédio 
do Exmo Dr. Juiz de Direito da mesma depois de extrair cópia do exame do corpo 
de delicto, para ser remettido a Directoria Médica Legal do Estado e deste meu 
relatório para ser também remettido ao Arquivo Policial Criminal do mesmo 
Estado. 
Apresento além das testemunhas que depuzeram neste inquérito, ao do flagrante de 
delicto73. 
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O Código penal de 1890 previa prisão de três meses a um ano para quem Offender 

physicamente alguem, produzindo-lhe dôr ou alguma lesão no corpo, embora sem 

derramamento de sangue.74 

O caso seguiu para a Promotoria Pública, onde as testemunhas foram ouvidas mais 

uma vez, sendo inquiridas pelo juiz Jacintho Ferreira da Silva e o promotor público Elpídio 

Raimundo Nova na presença do acusado que contratou o advogado José Maria Neves para 

auxiliá-lo e defende-lo nos meandros do processo. 

 

Os desonradores da família Fróes da Motta 

Diante do juiz e do promotor as testemunhas relataram, outra vez, os mesmos casos 

apresentados ao delegado e nessa ocasião com uma riqueza maior de detalhes a fim de 

afirmar que a conduta de D. Almerinda e o médico Auto Reis era intolerável dentro de uma 

família tão prestigiosa como era a Fróes da Motta. No depoimento de Joaquim Anacleto de 

Oliveira é possível perceber como o comportamento dos dois era visto por aqueles que 

desconfiavam da conduta de D. Almerinda, além de outros aspectos relevantes dos costumes 

da sociedade naquela época. 

Joaquim Anacleto de Oliveira, com 66 anos de idade, viúvo negociante natural de 
são Gonçalo dos Campos e residente nesta cidade. Testemunha jurada a forma da 
lei. Prometeu dizer a verdade [?] que fosse perguntado. Quando inquerido sobre a 
denuncia [?] 
Respondeu que na noite do dia que trata a denuncia este testemunha se achava em 
casa do Coronel Agostinho Fróes  da Motta a quem ajudava outros a velar devido  
a seu [?] estado de saúde e como era natural devido também a já haver muito 
tempo prestando estes serviços achava- se cansado e por isso havia se deitado com 
uma cadeira que havia na sala de jantar quando ouviu as passadas de duas  pernas, 
respondendo [?] e chegando os viandantes a [?] perguntou-lhe o Dr. Auto: quem 
está ai? Ele testemunha disse: sou eu Anacleto e então Doutor Auto pediu-lhe 
fósforos para acender uma luzem o que demorou uns 5 minutos, ele testemunha 
que é um homem de educação antiga dos tais que são chamados hoje atrasados 
estranhando os atos da civilização moderna [?] quando a senhora que 
acompanhava o Doutor Auto era a mulher do denunciado e não lhe [?]depois o 
fato de que [?] a denuncia ele testemunha chegando aos arredores da sala viu o 
denunciado presente esbofeteando e espancando o Doutor Auto...75 
 

Joaquim Anacleto frisou em seu depoimento que ele era um homem de educação 

antiga dos tais que são chamados hoje atrasados, e que por isso achava estranho os atos da 

civilização moderna que permitia uma mulher casada a sós no escuro com um homem que 

não fosse seu marido.  Essa afirmação sugere que os valores morais da sociedade estavam 

sendo mudados naquele momento e que pessoas como ele não haviam se adaptado ou 
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aceitado essa mudanças de plano estrutural, ainda que as demais testemunhas não tenham 

usado tal argumento para explicar sua indignação com a suposta traição, todas elas levam 

em consideração que o comportamento de D. Almerinda era inaceitável, moderna para 

qualquer sociedade que se dissesse minimamente digna. Sobre essa questão analisa Cristiana 

Ramos: 

É patente que o ‘ideal de mulher’ feirense proibia, ao menos para o público, a 
reação a violência de seus parceiros ou de quem quer que fosse. A mulher do povo 
era aquela que ia ao samba, á delegacia e aos jornais prestar queixas, se expondo à 
opinião pública. Ao contrário da mulher de elite e dos setores medianos da 
sociedade, que era apresenta sempre (ou quase sempre) de maneira honesta e 
recatada.76 
 

Em um longo e detalhado segundo depoimento, Valentim José de Sousa voltou de 

novo a acusar D. Almerinda e Dr. Auto Reis de manterem relações ilícitas e dessa vez com 

novos e conclusivos relatos que devem ter colaborado em parte para a sentença final do Juiz. 

Relatou a testemunha: 

...e referiu os dois casos que ele testemunha havia presenciado: uma vez ele 
testemunha foi dormir numa sala junto ao gabinete encontrando foi Arthur Assis 
que dormia virado para a parede, deitou-se e pouco tempo depois viu D. 
Almerinda atravessar a saleta com um castiçal e uma vela acesa na mão, olhou 
para ele testemunha que fingiu estar dormindo e entrou no gabinete onde estava o 
Dr. Auto deitado em uma cama de lona, logo depois saíram ambos, desconfiados 
talvez de que ele depoente estivesse acordado e fingiram que estavam procurando 
uma coisa qualquer em cima de uma estante que fica na saleta. Persuadidos de que 
ele depoente dormia voltaram para o gabinete e lá se demoraram mais de meia 
hora. 
Ele testemunha pensou em se levantar, tomar a porta do gabinete e chamar pessoas 
da família para testemunhar refletindo porem, resolveu não fazê-lo para evitar 
escândalo77. 

 
Ao final de todos os depoimentos a palavra foi passada para o advogado de defesa a 

fim de que ele perguntasse algo de seu interesse para o depoente, ao que ele sempre 

questionava sobre a conduta do marido em relação a sua esposa. As respostas foram 

unânimes em afirmar que Capitão Augusto Fróes da Motta era um bom marido que a tratava 

bem e nunca havia deixado faltar nada a sua esposa, cunhadas e sogra, o que só tornava o 

caso ainda mais favorável ao Capitão Augusto. 

O depoimento de Augusto foi feito de maneira coerente e apelativa, provavelmente 

instruído pelo seu advogado ele relatou da seguinte maneira o comportamento da sua mulher 

e do médico bem como sua compreensiva e paciente conduta diante os fatos que se 

sucediam no casarão dos Fróes da Motta: 
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Perguntado se quer fazer alguma declaração ou apresentar defesa [?]  
Respondeu que quer fazer a sua defesa [?] e é a seguinte: no dia 22 de março de 
1922 às três horas da manha passando ele pelo quarto de seu pai, estava a mulher 
dele Almerinda encostada na porta do quarto de seu pai e dentro do dito quarto 
estava o Dr. Auto Reis ele deu sinal a mulher para ir se deitar pois ele interrogado 
tinha que ir também se deitar no chalet e segui para o mesmo chalet, mas, como já 
tinha desconfiança da fidelidade de sua mulher, embora não acreditasse 
desconfiança nutrida  [?] pelo modo de trajar [?] enfeitada e [?] de pó de arroz, 
modo este de vestir não cabido a uma pessoa que presta os seus cuidados a um 
moribundo; o seu próprio pai reparando o modo [?] com que ela se apresentava, 
fez-lhe [?] e mandou comprar um vestido, e ofereceu a ela para que o trajasse 
quando lhe fosse cercar de seus cuidados e [?] e nasceu a desconfiança que 
apoderou-se do espírito dele e mais ainda pelos maus procedentes do Doutor Auto 
cuja fama de conquistador de senhoras casadas já era conhecida. Voltando do 
chalet minutos depois a mulher dele já estava deitada e ele entrando para o quarto 
para dormir viu que uma banda da porta do mesmo quarto achava-se aberta e então 
ele fechou; sua mulher levantou-se [?] a abrir e ele de novo fechou e ela mais uma 
vez a abrindo, ele lhe disse: mulher, deixe o diabo desta porta fechada, então 
deitou-se  de lado no canto e pôs-se a fingir que estava dormindo, ela que tinha 
ficado do lado de fora da cama, digo, fora na cama mudou a cabeceira para os pés 
que ficava junto a porta, que aberta com se achava [?] de ouvir para ele Dr. Auto 
não entrar e fechada era ao contrario e mudou a cabeceira para poder da aviso ao 
Dr. Auto logo que ele chegasse a porta. E ele vendo a porta fechada [?] descalços 
de ponta de pés e ela foi logo lhe avisando por vezes ...de forma que ele não 
despertasse; dizendo: Augusto está aqui, mas ele não ouvindo ou não atendendo e 
foi a agarrando e ele então saltou da cama e foi lhe dizendo: Me respeite seu Dr. e 
travou com este uma certa luta dentro do quarto e saiu com ele para o corredor o 
esbofeteando e ele então Dr. Auto, fingiu-se maluco e também deu um empurrão 
nela dizendo: Eu não te disse que havia de te pegar? Após isso ele retirou-se para 
sua residência onde foi se armar para tirar uma [?] com Dr. Auto e em caminho 
encontrou-se com a sua mulher que ia com a sua sogra para a casa de seu irmão, 
atirou incidentemente pois, sua intenção não era feri-la nem matá-la e sim atira-la 
ao desprezo público para assim ela pegar [?]  e além de tudo desrespeitando o lar 
de seu pai na sua honra extrema ; e seguindo para a casa de seu pai um pouco mais 
tarde foi preso pela guarda noturna. E que absolutamente jamais deixou de tratá-la 
com carinho e com decência e também as duas irmãs dela e a sua sogra que viviam 
com eles78.  
 

Augusto afirma no seu depoimento que já havia uma desconfiança por parte das 

pessoas e dele próprio acerca do envolvimento entre sua esposa e o referido médico, a defesa 

de que o tiro foi disparado incidentalmente não corresponde ao próprio relato de Augusto 

que disse não ter intenção de matá-la, mas, mesmo assim disparou-lhe um tiro próximo a 

cabeça sem que a vítima pudesse defender-se. 

A julgar pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e pelo próprio Capitão 

Augusto, pode-se inferir que a conduta de D. Almerinda não atingia os preceitos adequados 

para uma mulher do período e por isso havia toda uma tentativa de domá-la e fazê-la estar 

em seu devido lugar de mulher submissa, honrada e recatada. Um exemplo disso é o vestido 

que o Coronel “mandou comprar... , e ofereceu a ela para que o trajasse quando lhe fosse 
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cercar de seus cuidados” ato que colaborou segundo Augusto, para que iniciasse a sua 

desconfiança a respeito da fidelidade da esposa. Isso porque toda a formação da mulher 

nesse período corroborava com os ideais de virtuosidade e pureza que podiam ser percebidos 

principalmente pelos comportamentos, trajes e personalidade do sujeito feminino. Sobre 

esses ideais opina Cristiana Ramos: Essa formação conjugava o ideal de mulher virtuosa, 

pura de corpo – virgindade e castidade-, e de alma, reforçando a disciplina dos instintos e 

desejos mais secretos, bem como no modo de falar, vestir, andar, enfim ser extremamente 

recatada.79 

 

O papel da justiça: juízes e promotores entre a moral provinciana e a civilidade 

republicana. 

Ainda que Capitão Augusto pertencesse a uma família influente no cenário feirense, 

isso não o livrou da acusação, da qualificação e da própria condenação por parte do juiz 

como veremos a seguir. Mas o abrandamento dessa condenação, somado aos esforços das 

testemunhas e do profissionalismo do advogado em provar que o Capitão Augusto na 

verdade era a grande vítima no caso foram substanciais para os autos conclusos do Promotor 

Público e do Juiz. 

Do apurado no [?] conclui-se pela responsabilidade do denunciado no crime de 
que se trata nestes autos. 
E se por acaso se encontram falhas na prova colhida, o próprio denunciado veio 
suprimi-las com a regra do interrogatório. 
Nem se pode argumentar como legitima defesa da honra do acusado, porque o 
delito foi cometido já em lugar diverso. Requer, pois, esta promotoria a Pronuncia 
do denunciado de acordo com o que foi requerido na denuncia.  
15 de maio, Elpidio Raimundo Nova80. 
 

Mesmo tendo ficado comprovado que o tiro que atingiu D. Almerinda foi de fato 

efetuado somente contra ela, de forma premeditada e consciente dos efeitos que um tiro 

pode causar, Augusto foi enquadrado pelo juiz no Art. 303 do Código Penal, mas, teve sua 

pena abrandada já que o juiz percebeu o crime como afiançável na forma da lei. Após ser 

estabelecido o valor da fiança algo em torno de 600 Réis, Capitão Augusto se mostrou 

disposto a pagar a fiança estabelecida e apresentou os seus fiadores. 

A leitura da sentença do Juiz e do Promotor mostra como a sagacidade do delegado 

atrelado a uma conformação por parte da justiça facilitou o abrandamento da culpa do 

Capitão Augusto perante o Pequeno Júri. 

                                                           
79 Idem, p. 30. 
80

 Processo crime Nº 2431. E-5,CX-121. CEDOC-UEFS. 



40 

 

Por líbello crime [?] a justiça publica como autora, sentença o réu Augusto Fróes 
da Motta afiançado, que esta [?] melhor forma de direito. 
1º provará que o réu Augusto Froes da Motta na madrugada de 22 de março do [?], 
fez, com um tiro de pistola, em sua mulher Almerinda Motta o ferimento 
constantes do auto do corpo de delicto. 
2º provará que o réu cometeu o crime com superioridade em arma de modo que a 
ofendida não se pode defender com possibilidade de repelir a ofensa. 
3º provara que o réu era casado com a vitima. 
Nestes termos pede- se a condenação do réu no máximo em pena do artigo 303 do 
código penal visto concorrerem os agravantes 5º e 9º do art. 39 do mesmo 
código81. 

 

Os parágrafos previstos no Código Penal que compreendem enquanto agravante 

rezam:§ 5º Ter o delinquente superioridade em sexo, força ou armas, de modo que o 

offendido não pudesse defender-se com probabilidade de repellir a offensa; e § 9º Ter sido o 

crime commettido contra ascendente, descendente, conjuge, irmão, mestre, discipulo, tutor, 

tutelado, amo, domestico, ou de qualquer maneira legitimo superior ou inferior do agente; 

parecem não ter sido o bastante para a condenação máxima do réu no Artigo 303 que previa 

prisão de até três anos para casos como esses. A defesa do advogado diante do Pequeno Júri 

apresentou-se de forma a justificar o delito como defesa da honra de um homem que 

encontrava-se fora de seu juízo normal. 

 

Contrariando o líbello de fl., [?] O Capitão Augusto Fróes da Motta, réu afiançado 
por seu advogado, o seguinte. 
1º p. de que fato praticara em sua esposa o ferimento descrito no auto do corpo de 
delicto de fl; 
2º p. que agira em um estado de animo tal que lhe turbara completamente os 
sentidos e a inteligência; porquanto. 
3º p. que sua esposa estava traindo a fé conjugal, e antes de praticar o ferimento 
citado topava o R. no quarto onde com ela repousava aquele que lhe causou a 
desgraça no lar, ( v, depoimento das testemunhas);  
4º p. que não é criminoso nos termos do art. 27, parágrafo 4º do Código Penal. 
p. portanto, que recebida esta contrariedade, e confirmado o quesito relativo á ( 
pede pro réu ser absolvido do art. 27 §4º por ser de direito e justiça) Feira, 14 de 
junho, Jose Raimundo Neves, Advogado. 

 

O artigo 27 §4 º do Código Penal isentava de qualquer ato criminoso Os que se 

acharem em estado de completa privação de sentidos e de intelligencia no acto de 

commetter o crime. Apoiado nos depoimentos das testemunhas o advogado reduziu o crime 

do Capitão Augusto a um simples impulso ocasionado pela raiva que a esposa provocara. 

O tribunal Pequeno Júri que atuou na sala de audiência no dia 30 de junho de 1922 foi 

altamente complacente com o réu ainda que reconhecesse o crime cometido com todos os 
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agravantes acima mencionados. O juiz finalizou o processo absolvendo o Capitão Augusto 

da acusação que lhe foi apresentada. 

 

 

O caso de Sisenando de Tal,  

 

2.  O desordeiro dos Olhos d’Água 

Moradora do subúrbio da cidade de Feira de Santana, D. Galdina Maria de Jesus com 

50 anos de idade e solteira, provavelmente se encaixaria na descrição feita por Reginilde 

Santa Bárbara sobre homens e mulheres empobrecidos e trabalhadores de meados do século 

XX na cidade Princesa: 

Percorrer os caminhos trilhados por algumas lavadeiras de Feira de Santana 
permitiu-nos conhecer determinados aspectos da historia da cidade vivenciados 
por sujeitos sociais que compunham grupos majoritários na zona urbana feirense 
- como os homens e as mulheres trabalhadores, em sua maioria negros. Imersos 
em uma condição de opressão que lhe impunham variadas adversidades e 
situações de precariedade, os indivíduos desse grupo buscavam estabelecer 
alternativas, em seu cotidiano.82 
 

Na tarde de 17 de janeiro de 1923, D. Galdina - que no inquérito policial se qualifica 

enquanto doméstica – encontrava-se lavando roupas a beira da Fonte do Mato situada no 

bairro Olhos d’Água, na companhia de outras que exerciam o mesmo oficio quando após 

entrar em uma breve discussão com o valentão Sizo foi brutalmente espancada a golpes de 

facão pelo homem em questão. 

Após ser acudida pelas companheiras e levada á casa do Cel. Manuel Simão, D. 

Galdina banhada em sangue chegara a conclusão que só não morreu por conta do intermédio 

de Flávio Gomes Costa, filho do coronel e das demais companheiras da fonte: 

 
Sizenando sacou de um facão não deixando ela respondente levantar-se dando-lhes 
diversas facadas, fazendo-lhes os ferimentos e contusões que apresenta e se não 
fora o filho do Sr. Cel. Manuel Simão de nome Flávio, conhecido por Flavinho, 
Sizenando teria morta ela respondente...83 
 

Ao ser perguntada pelo delegado se havia alguma rixa entre ela e o agressor, D. 

Galdina respondeu que “nunca teve a menor questão com Sizenando pelo contrario, tinha 

relação de amizade com este e sua família”. 
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Os depoimentos que compõem esse processo são bem diferentes dos que compõem o 

processo do Capitão Augusto. Enquanto no caso do membro da família Fróes da Motta havia 

uma preocupação por parte das testemunhas em vitimar o réu, no processo movido contra 

Sizenando de Tal os depoentes deixam bem claro que a motivação para o crime cometido 

por Sizo era a sua inerente e conhecida perversidade. 

A própria diversidade no sexo dos depoentes diferencia o andamento e a prevista 

conclusão dos dois processos. O processo movido contra Sizenando de Tal é composto por 4 

testemunhas das quais 3 são mulheres. O único homem que depõe durante o inquérito 

policial e o julgamento é o jovem Flávio Gomes Costa que socorreu D. Galdina logo após 

bárbaro espancamento. 

Disse que no dia 17 do mês corrente, saindo de sua residência que fica no lugar de 
nome Olhos d’Água, se dirigia para a fonte encontrou-se com Sizenando de Tal 
conhecido como Sizo, armado com um facão e uma picareta que voltara 
novamente para espancar Galdina Maria de Jesus o que tinha feito há poucos 
minutos tendo ele respondente pedido a Sizo que não fizesse mais isso porque ele 
Sizo já havia espancado-a tanto e não fizesse mais aquilo... 
Perguntado sobre o motivo que levou Sizo fazer isto com Galdina? 
Repondeu que não sabe o motivo, e só pode atribuir por ser Sizo um tipo perverso 
e malvado, pois é acostumado assim fazer e é conhecido nesta cidade como 
desordeiro84. 

 

A idéia de que Sizo cometeu o crime por uma característica que lhe era natural- tipo 

perverso e malvado- circundou todos os depoimentos e foi usado também como adjetivos e 

justificativas para o enquadramento de Sizo nos autos da lei pelo delegado. 

Maria José Ribeiro, testemunha ocular da agressão á Galdina, sobre os motivos que 

levaram Sizo a cometer tal ato, declarou: 

que não havia motivos e só pode atribuir por perversidade de Sizo, pois este é 
conhecido por desordeiro e perverso, não sendo esta a primeira vez que assim 
procede, [?] medo a todo o pessoal que mora nos Olhos d’Água85. 
 

De acordo com os depoimentos, Sizo era famoso no bairro onde ocorreu o crime por 

conta de seus maus procedimentos e desentendimentos que provocava com as pessoas que 

dividiam o espaço da rua com ele. O crime cometido por Sizenando Pereira, (com filiação e 

profissão omitida no inquérito) que segundo a vítima e depoentes aconteceu de maneira 

banal e sem nenhum motivo aparente, foi justificada pelo agressor da seguinte forma, já 

depois de concluído o inquérito policial. 

Que no dia 17 de janeiro do ano passado ele interrogado não espancara a Galdina 
Maria de Jesus, apenas lhe dera uma bofetada pelo fato de ela ter dito palavras 
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injuriosas a mulher dele depoente e que ainda a referida Galdina pegaria ele 
respondente pelo jeito da camisa a qual ficou bastante rasgada e que as 
testemunhas que depuseram no processo são quaze todas suas inimigas pelo fato 
dele não admitir que a Fonte do Matto de propriedade do Município e [?] público 
seja depósito de imundícies86. 
 

Segundo a leitura dos autos dos exames do corpo delito, D. Galdina foi 

demasiadamente ferida com esquimoses e escoriações na face, nas regiões molares, 

produzidos por facão e também esquimoses em grande numero espalhadas pelo tórax e 

produzidos pelo mesmo instrumento, Sizenando se aproveitou do quase um ano decorridos 

entre a agressão e a abertura do processo e ao prestar seu depoimento provavelmente na 

tentativa de ludibriar o delegado disse não ter espancado Galdina e sim lhe dado uma 

bofetada, o que é desmentido em numero e grau pelo exame do corpo de delito feito no 

mesmo dia da agressão. 

A conclusão feita pelo delegado foi altamente pejorativa acerca da conduta de 

Sizenando e mais uma vez, como no caso do Capitão Augusto, os depoimentos das 

testemunhas foram fundamentais para o parecer do delegado: 

Conclusão 
Achando-se concluída as deligencias que estiveram ao meu alcance, por se tratar 
de um crime público e revoltante pelo conhecido desordeiro e malvado Sizenando 
José Prereira conhecido por Sizo de Tal, verdadeiro terror dos subúrbios desta 
cidade, especialmente [?] de nome Olhos d’Água, que traz os moradores 
apavorados e receiosos com o seu procedimento, principalmente com as pobres e 
indefesas mulheres dali e por uma medida justiceira, solicito do Exmo Dr. Juiz De 
Direito da Comarca a prisão preventiva do mesmo desordeiro para tranqüilidade da 
justiça e da população desta cidade. Remeta-se os presentes autos ao Dr. Promotor 
Público da Comarca por intermédio do Dr. Juiz de Direito da mesma, para os fins 
[?]. 
Deixei de remeter em tempo devido acumulo de serviços nesta delegacia. Feira de 
Santana, 31 de Janeiro de 192487. 
 

As pobres e indefesas mulheres 
 

Certamente pelo fato de D. Almerinda de Almeida Motta (mesmo sendo, segundo os 

depoentes, colaboradora nas furtividades com Dr. Auto) pertencer à família Fróes da Motta e 

carregar em si as insígnias da fragilidade e debilidade do sexo feminino, os autos conclusos 

do delegado fazem questão de atribuir a Dr. Auto toda a desgraça causada a família. De 

certo modo há um silenciamento sobre D. Almerinda dentro do processo, ela foi ouvida 

apenas uma vez de forma breve e superficial e mesmo tendo sido a grande vitima do caso é 

apontada pelas testemunhas como cúmplice e pela justiça como indefesa e ludibriada. 
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O mesmo não aconteceu com as mulheres testemunhas no caso de Sizo. As depoentes 

se apresentaram enquanto lavadeiras, ofício muito comum entre as mulheres pobres e 

suburbanas de Feira de Santana pautado na autonomia e na liberdade de contato com o 

espaço da rua que ele oferecia, e que segundo Reginilde Santa Bárbara faziam as mulheres 

serem tratadas com má fama por conta da profissão que exerciam. As mulheres que ousavam 

fugir do papel social á elas reservado, envolvendo-se, assim, em contendas publicas e/ou 

desafiando a ordem estabelecida, estavam sujeitas a serem estigmatizadas, tendo sua 

imagem depreciada88. 

           A imagem que Sizo faz das mulheres lavadeiras dos Olhos d’Água perpassa e 

representa em parte essa visão - pelo fato dele não admitir que a Fonte do Matto de 

propriedade do Município e [?] público seja depósito de imundícies - que nesse caso, por 

conveniência, não foi adotado pelo delegado, o mesmo do processo judicial de Augusto 

Fróes da Motta, que preferiu tratá-las como pobres e indefesas aumentando assim a 

caricatura de perversidade atrelada a Sizenando.  

O papel e o espaço da mulher na sociedade feirense de meados do século XX era algo 

que precisava ser discutido e normatizado e a oposição de comportamentos entre as 

mulheres de elite e as mulheres das camadas populares era sempre evidente. Como bem 

analisa Cristiana Ramos: 

O ideal de comportamento feminino foi mais facilmente encarnado pelas mulheres 
da elite, pois refletiam o modelo burguês veiculado pelos discursos do seu papel na 
família e na sociedade. Por outro lado, as mulheres das camadas populares 
representavam uma ameaça para o progresso que se intentava prodigalizar à 
cidade. Contradições que tornam capaz o entendimento da dinâmica da vida 
cotidiana em feira de Santana, tendo como protagonistas as mulheres de “família” 
e “públicas” que vinham acompanhadas de imagens idealizadas e a partir destas, 
os comportamentos que deveriam assumir ou evitar.89 

 

 

Decisões diferentes de uma mesma justiça. 

Vista 
Os depoimentos das testemunhas que são todos da [?] provam plenamente o fato 
criminoso e a autoria do mesmo. Esta recai sobre Sizenando José Pereira, 
conhecido vulgarmente como Sizo, que dizem unanimemente as testemunhas é 
tipo desclassificado e desordeiro. Assim sendo, justo é o que pede o Delegado de 
Policia e esta Promotoria pede também seja decretada a prisão preventiva do 
denunciado. O inquérito foi [?] e como o crime do acusado é o previsto pelo artigo 
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3 do Código Penal, pede ainda esta promotoria do [?] acusado, [?] um 
interrogatório uma vez que ainda não foi ouvido no processo. Feira de Santana, 15 
de março de 1924. Elpídio Nova90. 

 

Essa foi a vista expedida pela Promotoria Pública em torno do caso Sizo, cerca de um 

ano depois do inquérito policial ter sido concluído. A análise desse texto lança luz a uma 

série de questões acerca das disparidades entre os julgamentos de Sizo de Tal e do Capitão 

Augusto. Seis meses, foi o tempo levado para que a Justiça Pública de Feira de Santana 

finalizasse em todas as suas instancias o processo movido contra Augusto. Em contrapartida, 

o caso de Sizenando se estendeu por mais de um ano desde o fim do interrogatório feito pela 

policia, todas as conclusões tanto as do Delegado, como as contidas na própria Vista emitida 

pelo Promotor foram apresentadas sem que o réu ainda não tivesse explicitado a sua defesa 

ou mesmo tendo ouvida a sua versão sobre os fatos.  Capitão Augusto Fróes da Motta foi 

ouvido três vezes pelos órgãos competentes e esteve presente no depoimento de todas as 

testemunhas, tanto no inquérito quanto no decorrer do processo, podendo inclusive, 

discordar ou acrescentar á alguma delas se fosse sua vontade. 

Sizenando foi ouvido brevemente no dia 29 de março de 1924 sem apoio ou presença 

de advogado e após ter apresentado sua defesa, os autos conclusos do Promotor sentenciava 

o crime cometido por Sizo a mais de um ano atrás: 

Conclusão 
E, 
Atendendo o que o corpo de delito, base de todo o procedimento criminal, atesto 
a existência material do delicto; atendendo mais que todas as testemunhas, são 
unanimemente acordes em dar ao individuo Sizenando, vulgo Sizo a 
responsabilidade criminal, como autor das ofensas físicas [?] em a pessoa da 
infeliz Galdina Maria de Jesus; 
Atendendo, finalmente aos fundamentos do parecer do Dr. Promotor [?] 
Por tudo isso, julgo procedente a acusação para pronunciar como [?] pronunciado 
[?] o acusado Sizenando José Pereira, inciso na [?] do Art. 303 do Código Penal 
da República, sujeitando-o a prisão e livramento. 
O escrivão lance o nome do réu no rol dos culpados e expeça o mandato de 
prisão contra o mesmo, paga as custas afinal. 
Sendo o crime afiançável, arbitro a fiança em 500.000 réis. 
Publique-se e intime-se findo o prazo legal sejam os autos remetidos ao cartório 
do pequeno jury para os devidos fins91. 
 

O promotor público conclui com base nos depoimentos e nos conclusos do inquérito 

policial, que a prisão de Sizenando seria a melhor coisa a ser feita haja vista que a presença 

do mesmo mostrava-se amedrontadora e a sua fama de desordeiro era pública e notória na 

cidade, ainda que o crime por ele cometido seja afiançável. 
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No líbello acusatório feito pela Promotoria Pública foi pedida a condenação do réu no 

máximo das penas do Art. 303 do Código Penal, visto concorreu os agravantes do § 4º e 5º 

do Art. 39 do mesmo Código. 

O Artigo 39 rezava que eram circunstancias agravantes:§ 4º Ter o delinquente sido 

impellido por motivo reprovado ou frivolo; e § 5º Ter o delinquente superioridade em sexo, 

força ou armas, de modo que o offendido não pudesse defender-se com probabilidade de 

repellir a offensa. 

Os motivos que levaram a acusação de Sizenando foram considerados pela Promotoria 

frívolos, ainda que ele houvesse afirmado que fez a ofensa na tentativa de repelir as injúrias 

ditas pela vitima a sua esposa. Sizenando não pagou a fiança, provavelmente por não ter 

recursos para isso diferentemente do Capitão Augusto que ordenou o pagamento da sua 

fiança pelo advogado no mesmo dia que saiu a sentença. Ele também não compareceu a 

Delegacia nem ao Tribunal a fim de se explicar ou justificar sua falta.  

Oito dias depois de expedida a condenação, Sizo foi preso por guardas enquanto 

passeava livremente pelo subúrbio da cidade, ofendendo as autoridades. O Delegado 

Heráclito Dias de Carvalho finalizou a correspondência enviada ao Juiz de Direito da 

Comarca informando sobre a prisão de Sizenando, congratulando-se por mais este serviço 

prestado a esta terra livrando-a de tão perigoso desordeiro. 
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3º Capítulo 

 

O desprezo público: Repercussões do caso do Capitão Augusto Fróes da Motta. 

 

As fontes analisadas para esta pesquisa não ofereceram conclusões exatas acerca do 

destino de D. Almerinda e o médico, Dr. Auto Reis, após o fim do processo. No entanto, 

elas oferecem algumas possibilidades de interpretação as quais tentaremos analisar em 

seguida. 

Uma carta precatória para consignação de pagamento do aluguel de uma casa92, datada 

do ano de 1957 envolve o inquilino Frederico Ferreira e a locadora D. Almerinda Almeida. 

Nos comprovantes que compõem o processo, D. Almerinda não assina como Motta e nem o 

próprio escrivão do processo a trata com esse nome. Apesar de não ter sido encontrado no 

CEDOC nenhuma ordem de desquite ou ação de divórcio, provavelmente a Almerinda 

Almeida que se envolveu no processo de 1957 é de fato D. Almerinda de Almeida Motta, 

conclusão obtida principalmente pela comparação das assinaturas do processo em que ela é 

vítima em 1922 e do que ela é ré na década de 50. Dessa forma, conclui-se que D. 

Almerinda separou-se ou foi abandonada pelo marido após o acontecido, o que se pode 

deduzir inclusive pela afirmação do próprio Augusto Fróes da Motta ao dizer no seu 

depoimento “que sua intenção não era feri-la nem matá-la e sim atira-la ao desprezo 

público”93. 

 

 

Outra fonte que comprova o abandono de D. Almerinda pelo marido Augusto Fróes da 

Motta após o acontecido, é um processo cível movido pelo seu cunhado Arthur Fróes da 
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Motta em agosto de 1922 contra o mencionado casal por conta do não pagamento de uma 

divida contraída por Augusto meses antes. Para pagar a mencionada divida, Augusto 

penhorou todos os bens do casal, o que acabou prejudicando D. Almerinda que na época 

segundo ela mesma comprovou, apesar de continuar casada civilmente, estava separada do 

marido com quem era casada em comunhão de bens. 

Eu, Almerinda de Almeida Motta, casada, mas, separada do meu marido, residente 
nesta cidade á Rua Senhor dos Passos nº 29 pela presente procuração por meu 
próprio punho escrita e assignada (sic)...94 
 

D. Almerinda por meio do seu advogado, Zacharias Germano Gomes, embarga o processo e 

alega que a divida contraída pelo seu marido na verdade foi uma simulação armada por ele 

com ajuda de seu irmão, Arthur Fróes da Motta a fim de prejudicá-la quando da partilha dos 

bens do casal no momento da provável separação judicial. 

95 

O protesto acima foi escrito por Augusto Fróes da Motta e divulgado no Jornal Folha 

do Norte em resposta ao protesto feito pelo advogado de D. Almerinda em outro jornal (...do 

Povo) alegando o direito da mesma na divisão dos bens do casal. É importante observar 

nesse caso, o fato de que era uma preocupação de D. Almerinda e dos seus advogados tornar 

pública a postura indecente do marido naquele momento ainda que pelo visto ela não tenha 

conseguido fazer isso num semanário de maior circulação, certamente uma retaliação dos 
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editores, que não fizeram o mesmo com o membro da família Fróes da Motta publicando 

então o seu protesto no dito jornal. 

No dia 8 de abril de 1922 foi divulgada no Jornal Folha do Norte a seguinte declaração 

feita pelo Irmão de D. Almerinda, Clodoaldo Almeida: 

Declaração justa 
Por alguns dias, infelizmente, muito se disse, na Feira e na capital do Estado, sobre 
um facto que a inclemência dos homens disse ter sido verdadeiro. 
Quero falar da desdita de que foi victima minha infeliz irmã Almerinda Almeida a 
quem dei e darei asylo, considerando-a livre da menor mancha. 
Faço esta declaração, de público, clara e positivamente, para que não se diga, 
silenciando eu, que estou de accordo, com a acusação, que lhe fazem. 
Além de sérios motivos que ella dirá e testemunhará em occasião oportuna, por 
seu advogado, o que me leva a acreditar piamente na inocência de minha irmã é o 
seu passado ilibado, contra o qual na Feira ou em outro qualquer logar, jamais se 
levantou a mais leve suspeita. Feira, 7-4-922.     Clodoaldo Almeida96 

 
A declaração feita por Clodoaldo Almeida confirma que de fato, D. Almerinda não 

sofreu somente com os ferimentos provenientes da arma de fogo do seu então esposo, mas 

também, com as acusações de adultério feitas contra ela ao ponto do caso ter chegado à 

capital do Estado e do seu irmão ter-lhe oferecido asilo em sua casa a fim de protegê-la dos 

comentários ofensivos que provavelmente circundava a cidade de Feira de Santana, bem 

como salvaguardar a honra da família Almeida. 

Antes de prosseguirmos nas análises sobre o destino de D. Almerinda é válido 

ressaltar que as fontes indicam de certa maneira uma relação bem próxima entre a família 

Fróes da Motta e a família Almeida, sobretudo por conta dos casamentos realizados entre os 

membros das duas famílias. Observa-se para isso o confronto das fontes a seguir. 

Clodoaldo Almeida, irmão de D. Almerinda, era casado com Junilha de Almeida, filha 

do Cel. Tertuliano José de Almeida97, fazendeiro rico e homem de influencia na sociedade 

feirense. Consta no inventário do Cel. Agostinho Fróes da Motta uma quantia de 2:000$000 

deixada como herança para D. Junilha de Almeida, imagina-se ser a mesma mulher tendo 

em vista que no mesmo documento é deixado também 1:000$000  em nome das quatro 

filhas do compadre Tertuliano José de Almeida98. 

Cel. Agostinho foi casado duas vezes, o primeiro casamento foi com D. Maximiana de 

Almeida Motta em 1875 e o segundo após ficar viúvo, com D. Guilhermina de Almeida 
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 REIS, Wagner Alves. Agostinho Fróes da Motta: Comércio, Política e Questões Raciais na Princesa do 
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50 

 

Motta em 1920, com quem teve inclusive, um filho extraconjugal chamado Alberto de 

Almeida Motta nascido em 1895. 

Antonio do Lajedinho em suas memórias relembra D. Guilhermina: 

Seu nome era Guilhermina de Almeida Motta, uma das filhas do Cel. Tertuliano 
Almeida, fazendeiro, exportador de fumo e dono de uma mansão da época, onde 
está hoje o Solar Santana99. 

E 

Conheci, na década de 30, a mansão, hoje conhecida por Solar Santana, como a 
“Chácara do Coronel Tertuliano Almeida”. Melhor residência, somente a do seu 
genro Cel. Agostinho Fróes da Motta.100 
 

O fato é que um processo cível datado do ano de 1946101 que consta a divisão dos bens 

deixados pelo Cel. Tertuliano Almeida, não traz o nome de D. Guilhermina de Almeida 

como filha do dito Coronel. 

Não se pode ter certeza que D. Guilhermina era mesmo filha do Cel, Tertuliano como 

afirma o memorialista, no entanto, podemos concluir que havia de fato uma forte ligação 

entre as duas famílias, o que certamente influenciou nos certames do processo de lesões 

corporais do qual um dos Almeida foi vítima. 

 Outro documento datado do ano de 1932 que supõe também que D. Almerinda foi de 

fato abandonada pelo marido, se trata do alvará de liberação de uma quantia em dinheiro que 

se encontrava no exterior102, para o menor Luís Fróes da Motta, filho do Capitão Augusto. 

Ainda que não tenhamos provas suficientes para comprovar que o menor era fruto do 

casamento com D. Almerinda, a ausência no documento do nome da mãe é no mínimo 

suspeita para nossas análises. 

Augusto morreu aos 88 anos no dia 30 de abril de 1972, no texto formal de partilha do 

seu inventário103 não consta o nome de D. Almerinda, no entanto ele é descrito enquanto 

viúvo o que permite deduzir que legalmente não houve a separação entre ele e D. Almerinda 

tendo sido ela somente, de fato, a fim de fazer recuperar a honra do herdeiro dos Fróes da 

Motta. 

As fontes indicam uma relação menos formal ou profissional entre do Doutor Auto 

Reis com o Coronel Agostinho, já que ela ultrapassava a dicotomia médico-paciente. Isso 

porque, o médico em questão fez parte do Conselho da Câmara Municipal durante a gestão 
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do Cel. Fróes da Motta como intendente em Feira de Santana entre 1916 e 1920, tendo sido 

apoiado por ele também quando exerceu o cargo de deputado estadual. 

Ao analisar a relação que o Coronel Fróes mantinha com os grupos políticos da época, 

Wagner Reis destaca as palavras usadas pelo médico quando da posse do novo intendente: 

Segundo consta, na já mencionada Ata da sessão solene, um dos membros do novo 
Conselho Municipal, o Sr. Dr. Auto Reis enaltece a figura do Intendente [Cel. 
Fróes], “ao qual ligará laços de grande estima e alta consideração”, e felicita a 
justa escolha do Governador de Estado em nomear o referido intendente.104 
 

Essa aliança política do Dr. Auto Reis provavelmente foi fruto da relação de confiança 

existente entre ele e o Cel. Fróes, o que explica a indignação que apresentaremos mais 

adiante por parte da imprensa e da população com o suposto envolvimento ilícito do médico 

com uma das mulheres da família. 

Na semana que foi de 22 de março a 1º de abril de 1922, os redatores do Jornal Folha 

do Norte certamente se viram bastante ocupados para cobrir com a descrição e a pompa que 

eram necessárias os, talvez, dois últimos grandes acontecimentos que Feira de Santana 

presenciara nos últimos anos: o flagrante do Capitão Augusto após atirar contra a sua esposa 

e a morte de seu pai: O Coronel Fróes da Motta. 

Agostinho Fróes da Motta morreu naquela tarde do dia 22 de março, menos de 12 

horas depois do flagrante que levou seu filho à Delegacia e a nora a enfermidade.  

O jornal Folha do Norte não levanta nenhuma suspeita e nem relaciona, nem mesmo 

da maneira mais sutil os dois acontecimentos, o que provavelmente soa como uma tentativa 

de atenuar a dor da família e dos amigos e evitar que a culpa pela morte dele fosse atrelada a 

atitude do filho. 

Um texto intitulado “A defesa cynica de um vil seductor” dividia a primeira página do 

já referido jornal com o outro grande texto que noticiava com detalhes o falecimento do 

Coronel Fróes da Motta. O texto em questão foi uma resposta da imprensa feirense a defesa 

publicada pelo Dr. Auto Reis no jornal Correio da Bahia de circulação na capital do Estado. 

Nesse texto, o médico se defende e culpa o ciúme exagerado do marido pelo incidente 

acontecido: 

O marido temperamento impulsivo, ciumento, cérebro sempre preoccupado com 
armas e tiros, tomou-se de ciúmes de sua esposa, ciúmes esses que não pude 
comprehender (sic), dada a grande confiança que sempre mereci no seio da 
família, onde era tido como se fora um dos seus membros. 
[...] 
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...despertando violento e furioso o homem conclue que a minha presença naquelle 
lugar era a infame torpeza da seducção. 105 
 

Em contrapartida, o Folha do Norte publicou o texto já mencionado acima ocupando 

duas páginas do jornal e tentou defender o Capitão Augusto rebatendo as acusações feitas 

pelo Dr. Auto Reis à medida em que  depreciava a imagem do médico atacando com 

ferocidade sua dignidade, seriedade e caráter. 

...O certo, porém, é que se entre nós representava apenas o valor da família Fróes 
da Motta, cujo venerando e inolvidável chefe, torpemente ludibriado, sempre o 
amparou e protegeu,chegando ao extremo de romper suas relações políticas com 
leaes e velhos companheiros dedicados em cujo número estivemos nós, para 
sacrificar sua posição e sustentar com seu prestígio tradicional a candidatura do 
novo Judas, mais perverso que o antigo, a uma cadeira na câmara dos deputados 
estaduaes... 
... tudo emprestou o cel. Fróes da Motta ao seu amigo e médico; ao médico e 
amigo que ele abrigaria, longos mezes sob o tecto do honrado lar, uma paixão 
funesta e criminosa, ao médico e amigo que desrespeitaria a família seduzindo-lhe 
a nora. 
[..] 
Seu artigo é, aliás, uma série de contradições. 
Si não, vejamos como ele cynicamente se refere ao marido ultrajado: 
“O marido temperamento impulsivo, ciumento, cérebro sempre preoccupado com 
armas e tiros, tomou-se de ciúmes de sua esposa, ciúmes esses que não pude 
comprehender...” 
Pois bem. Esse marido impulsivo, ciumento, cérebro sempre preocupado com 
armas e tiros, surpreende no quarto da mulher o médico assistente do pai 
agonisante. E o que faz além de esbofetear a face do vil seductor? Vibra-lhe, 
dispara-lhe alguma daquellas armas? Esmaga-lhe sua torpeza com algum daquelles 
tiros?106 
 

O redator do texto não poupa esforços para demonstrar ao que tudo indica a famosa 

falta de caráter do médico e sua fama de Dom Juan: 

Temperamento libidinoso, corpo e alma devotados aos prazeres da carne, nesta 
cidade affrontou por muitos annos, a própria e família alheia, exibhindo nas festas 
mais públicas, nos logares mais freqüentados, com luxo, com ostentação, uma 
concubina, uma meretriz, uma decahida...107 
 

E finaliza o texto relegando ao desprezo público o médico a quem se refere como um 

homem morto: 

Moralmente morto, ahi fica enterrado um homem. 
Deus queira não nos constranjam a abrir a sepultura, Deus queira não seja 
necessária a autopsia, Deus queira, não tenhamos ainda de falar ainda neste 
desgraçado assumpto.108 
 

O assunto repercutiu também entre os populares que se mostraram solidários ao Capitão 

Augusto. A edição do dia 8 de abril do jornal Folha do Norte trouxe alguns telegramas 
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enviados a redação após o incidente. Os telegramas demonstram que a indignação das 

pessoas se dava por conta da traição do Dr. Auto para com a família Fróes da Motta: 

Feira de Sant’ana, 29- Diro- População vae reunir-se a approvar uma moção ao Dr. 
Auto. 
Esse documento assignalará que a cidade, o municipio, a comarca não comporta 
mais tamanha celebridade como a delle e lhe indicará as matas verdes do Araguaya 
para uma vida triunphante entre as feras que o respeitarão. Não haverá onça que se 
não acovarde ao saber dos feitos que de mais de que fera, de mostro nesta cidade. 
                                                                           Correspondente. 
 
Penintenciária- Bahia- 28. – Dr. Auto queria lhe parabenizar pela mercadoria que 
você pôz em circulação. Aquella sua defeza é uma abertura de michas. 
                                                                    Alberti, o moedeiro Falso. 
 
Recife, 30- Dr. Auto- A sua perversidade me assombrou. Eu dei surras com 
correntes de armar rêde, assassinei um homem e depois jantei com os pés em cima 
do cadáver, mas sempre respeitei os meus protectores. Como você eu acho que não 
há segundo. 
                                                                                    Antonio Silvino109 

 

Ao que tudo indica, tanto para justiça quanto para a população em geral a atitude do 

médico foi considerada altamente desonesta tendo sido ela a grande culpada pelo incidente 

ocorrido. Incidente esse que não se trata do tiro efetuado contra D. Almerinda e sim do 

flagrante que o levou o filho do Coronel Fróes da Motta a delegacia e o envolveu em um 

processo criminal. Observa-se que em momento nenhum os textos e telegramas dos jornais, 

afrontam ou apontam D. Almerinda como culpada, diferentemente das testemunhas do 

processo, isso porque era preciso ao menos publicamente obscurecer os comentários 

maldosos sobre a mulher que ainda levava o nome Motta. 

A situação do médico foi diferente, o provável adultério foi atrelado a sua fama de 

conquistador, irresponsável e o incidente lhe rendeu ainda o adjetivo de traidor e perverso ao 

ponto de ser comparado em um dos telegramas ao temido Lucas da Feira. 

Feira de Sant’Anna- 31. Dr. Auto- Numa sessão espírita, hoje em casa dos Sete 
Facadas, o espírito de Lucas da Feira apareceu, damnado, urrando, ameaçando 
quebrar os móveis. 
Fez-se a prece e elle amansou. 
- Que é isso Lucas? 
-Indignado com a proeza de Dr. Auto. Escangalhou-me a fama. 
                                                                           Zé da Feira110 
 

O texto de defesa do Dr. Auto foi apresentado pelo Jornal Folha do Norte á população 

como uma afronta, uma ofensa não a uma família, mas, a toda uma sociedade que naquele 

momento era tida como traída, enganada e encontrava-se atônita com os últimos 
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acontecimentos. Após o incidente provavelmente por medo da reação das pessoas o médico 

transferiu-se para a capital do Estado e lá publicou o seu texto inclusive em jornais de 

circulação estadual. Trechos do texto publicado pela redação Folha do Norte indicam qual 

era a opinião divulgada sobre o fato e sobre o médico naquele momento, comprovando, 

inclusive a influencia que a família Fróes da Motta detinha no seio da sociedade feirense. 

Viram todos os que tem olhos pra ver, qual foi a nossa primeira attitude e não 
voltaríamos a falar da sensacional ocorrência que a 22 de passado mez, abalou e 
sacudiu a cidade, si o protagonista infeliz de tão grande miséria, o médico clínico, 
Dr. Auto Esmeraldo dos Reis, já hoje tristemente conhecido e celebrisado nestes 
vastos brasis, houvesse mantido a reserva e prudência que o momento 
irrevogavelmente lhe impunha. 
S.s veiu a publico, irreflectidamente, pelas columnas d’A Imprensa e d’A Tarde, 
da Capital do Estado, para onde fugira, na madrugada de quinta-feira penúltima, 
roído de remorsos, não porque temesse o massacre, a que a policia montaria 
guarda, mas porque sentisse, no vasio do isolamento em que ficou, o desprezo, a 
repugnância de toda uma população...111 
 

Os jornais que sucederam o dia 1º de abril de fato não mais trataram sobre a figura do 

médico Auto Reis bem como, todos os anúncios que destacavam suas especialidades 

médicas foram também retiradas e substituídas pelas de outros profissionais. 

Ao capitão Augusto Fróes da Motta, autor do disparo que feriu a sua mulher foi 

dedicado por toda sociedade uma clemência e um sentimento de solidariedade inestimáveis. 

O médico agredido e a esposa ferida na sua honra e no seu corpo foram atirados ao desprezo 

público e á imoralidade, pois desonraram a nobre família Fróes da Motta e por extensão a 

elite feirense. 
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Considerações Finais 
 
O alvorecer da República brasileira trouxe para Feira de Santana os ares da 

modernização européia, moldando novos costumes e novos cidadãos bem como o 

fortalecimento da ordem burguesa e o crescimento do comércio, enriquecendo ainda mais a 

antiga aristocracia imperial, que fez emergir novos sujeitos como o Cel. Agostinho Fróes da 

Motta e sua família. 

Estudar como essa família se comportou durante os anos em que formaram o cenário 

dominante na sociedade mostrou de que maneira esses sujeitos, pertencentes ás camadas 

dominantes, autores e defensores da modernização republicana viveram as mudanças desse 

período. Foi possível perceber as contradições entre o discurso de civilidade e bons 

costumes e as práticas violentas e coronelísticas da família Fróes da Motta a partir da análise 

de um dos vários processos crimes que envolveram a família no auge do seu prestígio, o 

inicio do século XX. 

A influencia e poder econômico da família Fróes da Motta não foram capazes de livrar 

o Capitão Augusto do processo crime em que se envolveu e foi condenado, mas, conseguiu 

reverter a situação criando novos culpados, ressignificando os acontecimentos e abrandando 

sua pena. 

A comparação com o processo crime que envolveu Sizenando de Tal demonstra de 

que maneira o combate a violência e aos maus costumes funcionava nas classes mais pobres, 

principais alvos da higienização e modernização estrutural republicana.  

Cercado de privilégios e o apoio incondicional da elite feirense, o Capitão Augusto, 

diferentemente de Sizenando foi tratado como a grande vítima do caso, ao tempo em que sua 

esposa atingida por um tiro, D. Almerinda e Dr. Auto Reis foram renegados ao desprezo e 

ao repúdio da sociedade feirense. 

 Ao analisar a participação desses sujeitos no contexto em questão, foi possível ainda 

nos aprofundarmos nas singularidades dos mesmos percebendo as suas atuações, manobras e 

influências no interior de uma sociedade que estava sendo moldada dentro de novos aportes 

moralizadores e que não excluiu a participação e as transgressões de sujeitos com perfis 

distintos, disputando ideais e modelos de cidadania, provando que estudar os grupos 

dominantes é também uma forma de se conhecer sob outra ótica as contradições e 

incongruências de um determinado grupo social. 
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