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RESUMO

Os primeiros anos do século XX no Brasil foram marcados por grandes mudanças
seja em relação ao modelo político, uma vez que o período passou a dar lugar ao regime
republicano, como também as novas conexões que começaram a serem estabelecidas a
partir de então. Essa dinâmica impulsionou a redefinição dos espaços sociais e a criação
de inúmeras estruturas ambas com o propósito de contribuírem para a construção do novo
modelo de cidadão feirense. Deste modo essa pesquisa busca perceber como o ambiente
dos coretos surgidos em Feira de Santana a partir do advento da república,
desempenharam o importante papel enquanto locais divulgadores dos ideais modernos,
ao analisarmos as principais atividades que ocorriam nessas estruturas como também as
várias relações políticas estabelecidas a partir delas.

Palavras-chaves: Modernidade, Coretos, Filarmônicas, Feira de Santana, Novos
comportamentos.
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ABSTRACT

The early years of the twentieth century in Brazil were marked by major changes
either in relation to the political model, since the imperial phase has to give way to the
republican regime, as well as new connections began to be established thereafter. This
dynamic has boosted the redefinition of social spaces and the creation of numerous
structures both for the purpose of contributing to the construction of the new Feirense
model citizen. Thus this research seeks to understand how the environment of gazebos
arising in Feira de Santana from the advent of the Republic, played an important role as
local disseminators of modern ideals, when we analyze the main activities taking place in
these structures as well as several established political relations from them.

Keywords: Modernity, Gazebos, Philharmonics, Feira de Santana, new behaviors.
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Introdução
O surgimento de novos espaços a partir do regime republicano teve como principal
motivação dar as cidades brasileiras um caráter mais urbano e ao mesmo tempo eliminar
qualquer aspecto que pudesse lembrar o regime monárquico que durante vários anos se
fez presente no Brasil.
A partir dos vários estudos que foram analisados é possível perceber que o advento
da República ocasionou enormes transformações em Feira de Santana, na medida que
influenciaram tanto no modo de vida dos feirenses quanto na paisagem urbana do
município. Entre as estruturas que começaram a aparecer em Feira podemos destacar a
figura dos coretos, até então pouco, ou quase nunca, mencionados nos estudos que
abordam o processo de modernização ocorrido entre os anos de 1910- 1920 na cidade.
Logo, além de se tratar do período das primeiras mudanças ocorridas a partir do regime
republicano, a escolha por este recorte temporal se sustenta no simples fato de também
ter sido nessa época o surgimento dessas estruturas.
Desta maneira, este estudo pretende analisar quais foram os principais locais em
que foram implantadas essas estruturas? Quais os fatores pesaram na escolha destes locais
para construção dos Coretos? Quais os valores a elite feirense buscava difundir a partir
desses espaços e de que maneira ela se valia do uso destes locais? Qual a relação entre
essas estruturas e as bandas filarmônicas?
A proposta deste trabalho visa produzir um estudo sobre a cidade de Feira de
Santana, tendo como principal abordagem o aspecto cultural. Apesar de já existirem
alguns trabalhos neste sentido, como por exemplo, o estudo realizado pelo estudioso Aldo
José Moraes Sila, cujo título é Terra de Sã natureza: a construção do ideal de cidade
saudável em Feira de Santana (1833-1920), em que o autor se dispõe a estudar a história
urbana de Feira de Santana, com enfoque nas imagens e representações produzidas da
cidade, ainda, este trabalho apresenta uma grande relevância no sentido de tentar
preencher algumas das lacunas apresentadas no estudo mencionado anteriormente, como
por exemplo, buscar realizar uma análise de maneira a contemplar as transformações
ocorridas no ir e vir da população feirense durante o período de 1910-1920, além de
procurar analisar como o uso dos coretos foram importantes para que os dirigentes
feirenses pudessem concretizar seu desejo de dar a Feira ares mais modernos e,
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consequentemente, manter a sua posição de destaque frente as demais cidades do interior
baiano.
O primeiro objetivo que se pauta este trabalho estar o desejo de analisar os locais
de implementação dos coretos situados nas praças, Bernardino Bahia, Fróes da Motta e
da Matriz, além de tentar perceber quais os fatores pesaram sobre a escolha desses espaços
urbanos.
O segundo é observar como as transformações urbanas surgidas entre 1910 à 1920
em Feira de Santana mudaram os hábitos e costumes da população tendo como base os
novos valores e normas impostas pelas elites locais, visando retirar da sociedade feirense
qualquer tipo de vestígio que se contrapunha aos ideais modernos.
O terceiro plano caracterizar as estruturas físicas dos coretos procurando
visualizar de que maneira cada um eles foram influenciados pelo tempo, assim como
também pelos seus próprios idealizadores.
Entre os materiais utilizados para a realização deste trabalho estão as edições do
Jornal Folha do Norte de 1910-1920, as atas do Arquivo Público Municipal de Feira de
Santana dos anos de 1916-1919, os relatos do memorialista Antônio Lajedinho presentes
no livro A Feira na década de 30(memórias), as fotografias produzidas por Raimundo
Gama em, Memória fotográfica de Feira de Santana e as plantas arquitetônicas dos três
coretos encontradas no livro do IPAC.
Ao todo o trabalho estar dividido em dois capítulo. No primeiro momento da
pesquisa será apresentado um breve levantamento bibliográfico através do qual serão
revisados alguns trabalhos produzidos sobre Feira de Santana e que tenham como recorte
temporal o mesmo período desta pesquisa, além disso, outros estudos que tenham como
tema a análise das cidades.
Ao longo do capítulo buscar perceber também um pouco da história em volta dos
coretos a partir das pesquisas realizadas em outros países. O propósito desta etapa da
pesquisa foi elaborar um estudo que demostre as principais influências que impactaram
sobre o processo de transformação vivido por Feira de Santana entre 1910 à 1920, além
buscar compreender as origens dos coretos feirenses.
No segundo capítulo será evidenciado as principais relações entre os coretos
feirenses e as filarmônicas, as disputas pelo uso dessas estruturas, os confrontos entre as
bandas ocorridos tanto em Feira quanto em outras partes da Bahia pela utilização desses
espaços, as diversas atividades que aconteciam nesses locais, assim como as relações que
eram estabelecidas.
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Ao longo deste estudo vários desafios foram encontrados como por exemplo, o
fato de se tratar de uma pesquisa até então inédita, o que dificultou bastante a
concretização deste trabalho. A ausência de vários materiais, como também o péssimo
estado em que se apresentaram inúmeros documentos, tanto referente ao período de
análise quanto ao objeto de estudo. Esses obstáculos, além de dificultarem as etapas deste
estudo de certa maneira acabaram por comprometer a própria proposta da pesquisa.
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CAPÍTULO 1: AS TRANSFORMAÇÕES NA FEIRA DO SÉCULO XX

O final do século XIX, assim como os primeiros anos da década de 1900, em nosso
país foram profundamente marcados por um enorme processo de transformação que
ocorreu em vários segmentos da sociedade brasileira. Uma das principais mudanças
ocorridas foi do modelo político imperial, que durante anos vigorou no Brasil, passando
a dar lugar ao regime republicano que proporcionou ao país novas normas, estilos de vida,
assim como uma maior autonomia dos Estados.
Em Feira de Santana por sua vez, esse processo não foi diferente como afirmou
Poppino:
Em Feira de Santana, tal como nos demais municípios do Brasil, a organização
política local foi profundamente afetada pela revolução sem sangue de 15 de
novembro de 1889, que aboliu o império e instalou a república dos Estados
Unidos do Brasil. Em resultado dessa revolução, as Províncias tomaram a
denominação de Estados, que passaram a gozar de muito mais autonomia nos
negócios domésticos, enquanto os munícipios se libertaram, quase que por
completo da dependência do Estado.1

As palavras acima escritas por Poppino nos fazem perceber algumas
transformações ocorridas nos municípios após o advento da República. Entretanto se faz
relevante recordar que essa autonomia conquistada não se encontrava no seu caráter
pleno, pois em muitos casos era o Estado quem decidia o resultado das eleições
municipais, bem como tinha o poder de vetar qualquer atitude tomada pelo Conselho que
contrariasse os desejos do estado ou dos munícipios. Sobre isso, afirma que:
Apesar de grandes esforços empregados no sentido da autonomia municipal, a
liberdade recém-decretada de governo autônomo, em Feira de Santana,
algumas vezes se limitava bastante. As eleições municipais disputadas eram
decididas pelas autoridades do governo, ao mesmo tempo em que o governador
se reservava o direito de vetar qualquer lei votada pelo Conselho, que ele
julgasse ser contrário aos interesses do Estado ou dos municípios. Deste modo
o governador dispunha de uma boa parcela de autoridade nos negócios
municipais. A ameaça de um veto era suficiente, sem dúvida, para exercer
influência sobre os membros do Conselho, ainda que em Feira de Santana não
fosse comum a interferência do governador.2

1
2

POPPINO, Rollie E. Feira de Santana. Salvador, Ba: Ed. Itapuã, 1968. p.122.
POPPINO, Rollie E. Op.Cit. p.125-126.
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Continuando, Poppino apresenta uma situação ocorrida na cidade de Feira de
Santana em que é retratada as fortes interferências do Governo Estadual, não só em
relação à legislação do seu regimento político, como também na própria escolha daquele
que governaria a cidade:
Conquanto a intervenção do Estado nas eleições municipais não constituísse a
praxe em Feira de Santana, o fato é que era comum em outros municípios.
Aparentemente ineficiência do govêrno autônomo em muitos municípios do
Estado, conjugada com o conservadorismo predominantemente entre os
revolucionários autênticos, fazia com que os chefes políticos da Bahia fôssem
partidários de certa restrição à autonomia municipal. Essa tendência fixou-se
na lei de 11 de agôsto de 1915, que revogou a de 1891. A nova legislação
reduzia drásticamente a liberdade política dos gôvernos municipais com a
retirada dos intendentes da lista de cargos eletivos. Daí por diante, o intendente
passou a ser de nomeação do governador. Conquanto o seu têrmo fôsse de
quatro anos, de dois em dois anos ele era reconduzido ou substituído. O coronel
Agostinho Fróis da Motta foi o nomeado intendente de Feira de Santana a 1°
de janeiro de 1916 e confirmado nesse cargo, em janeiro de 1918.3

Contudo as mudanças não ficaram apenas restritas a questão política, pois diversos
pontos da cidade feirense foram acometidos por profundas transformações estruturais.
Um dos elementos que serviu de base para essas modificações foi o ideal de modernidade,
que basicamente tinha como propósito dar à cidade um caráter muito mais progressista e
urbano. Esta característica inovadora se tornou presente nas cidades brasileiras a partir do
século XIX, tendo no século XX adquirido maiores proporções, influenciando, inclusive,
na maneira de pensar dos chefes municipais por exemplo, que passaram a alimentar seus
discursos no sentido de que havia uma necessidade de se apagar da história do Brasil
qualquer tipo de vestígio que recordasse a fase imperial que predominou por mais de sete
décadas no país, abrindo assim espaço para novos ideais.
Em Feira de Santana assim como boa parte das cidades brasileiras, havia alguns
desafios a serem superados para que a cidade se encaixasse de fato na condição de uma
urbe moderna. Um dos problemas estava diretamente ligado à questão da insalubridade,
pois Feira de Santana se mostrava enquanto local extremante perigoso, uma vez que não
contava com a existência de alguns serviços básicos, como por exemplo, esgoto, serviço
de coleta de lixo, bem como o abastecimento de água. A carência nessas áreas tornava a
cidade um ambiente propício para a disseminação de várias doenças, indo assim de
encontro ao que se esperava de uma sociedade que buscava se modernizar, conforme
podemos perceber na citação de Aldo José Morais Silva:

3

FOLHA DO NORTE (Feira de Santana), 5 de janeiro de 1918. IN: POPPINO, Rollie E. Feira de Santana.
Salvador, Ba: Ed. Itapuã, 1968. p. 127.
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Assim sendo, a cidade de Feira de Santana, ou mais especificamente o espaço
urbano ali constituído, com suas aglomerações, sua feira livre, suas habitações
(muitas delas cortiços ou casebres) e a precariedade dos serviços de infraestrutura disponibilizados à população, como esgotos, recolhimento de lixo e
abastecimento de água (carências sentidas, aliás, até mesmo nos principais
centros urbanos do Império), fazia-se alvo das preocupações das autoridades,
mas, principalmente, fazia-se perceber como um ambiente a priori perigoso,
um ambiente a ser permanentemente vigiado, porque essencialmente
negativo.4

No entanto percebemos que essa preocupação colocada pela elite feirense quanto
a imagem de Feira de Santana não a contemplava no seu sentido amplo, tendo como base
que a maioria das ruas e avenidas que cortavam a cidade não foram abraçadas pelo
processo de modernização que Feira já vivenciava desde o século XIX.
Era preocupação da municipalidade a manutenção das vias principais, que
deveriam mostrar-se limpas, espaçosas (donde subentende-se, arejadas, livres
de miasmas) e seguras. Contudo, tal preocupação restringia-se, ou pelo menos
concentrava-se, nas ditas vias principais, acessos, por excelência, dos viajantes
à cidade, canais por onde o comércio e seus produtos fluíam. 5

A maior atenção do poder municipal com essas áreas residia no simples fato de
Feira de Santana ser um dos grandes entrepostos comerciais da Bahia durante esse
período, por isso para os dirigentes locais era de fundamental importância apresentar tanto
aos comerciantes que por aqui passavam, quanto os visitantes uma imagem de uma urbe
organizada, limpa e bem estruturada.
Havia também, conforme nos relata Aldo José Morais da Silva6, uma enorme
apreensão quanto ao aspecto paisagístico de Feira de Santana dado o seu pouquíssimo
número de árvores ao longo da cidade, principalmente durante a alta estação, período este
em que a incidência solar é ainda mais forte e por sua vez causava maiores danos à saúde
das pessoas. Esse problema da falta de arborização já era destacado de aproximadamente,
meados do século XIX, como se constata no trecho a seguir:
o cuidado expresso no final do verão de 1844, pelo juiz e delegado municipal
da Feira de Santana, Vicente Ferreira dos Santos, que dirigiu ofício à Câmara
solicitando providências para que fossem plantadas grandes árvores nas praças
e ruas da cidade, de modo a beneficiar os viandantes (poupando-os dos rigores
do sol) e purificar o ar. Observava o juiz que a falta de arborização era
4

SILVA, Aldo Jose Morais. Terra de Sa natureza: a construção do ideal de cidade saudável em Feira
de Santana (1833-1920). Feira de Santana, Ba, 1997. p 26-27.
5
SILVA, Aldo Jose Morais. Op.Cit. p. 79.
6
Possui graduação em Licenciatura Em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana (1995),
mestrado em História pela Universidade Federal da Bahia (2000) e doutorado em História pela
Universidade Federal da Bahia (2007). Atualmente é professor adjunto e Analista Universitário da
Universidade Estadual de Feira de Santana.
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especialmente sentida nos dias da grande feira de gado, quando a maior parte
da população ficava “inteiramente desabrigada e suportando sol fortíssimo, o
que talvez a alguns já [tivesse] ocasionado a morte...”7

Solucionar esses problemas como a falta de arborização encontrados em Feira se
constituiu em uma das tarefas da elite feirense que desejava dar à cidade ares mais
inovadores, de modo que esses avanços também estivesse em concordância com as
transformações vivenciadas no país. Para isso, o governo municipal representado pela
figura do seu intendente juntamente com os seus correligionários começaram a realizar
ao longo da cidade, principalmente nas suas vias de maior importância, uma série de
melhorias, tanto referente ao calçamento das ruas, como também à construção e
arborização de praças, bem como a revitalização dos jardins já existentes.

Figura 1- Praça Bernardino Bahia década de 1930

Fonte: Arquivo digitalizado do Museu Casa do Sertão, ano de 2016.

Na imagem podemos visualizar algumas árvores dentro do espaço da praça,
algumas até contando com certa imponência no que diz respeito ao seu tamanho, também
é possível percebermos o cuidado com a preservação deste local ao observamos a
estrutura de cada uma das plantas, bem como da calçada em volta. Outro fato que se faz

7

CENEF - Coluna Vida Feirense, Jornal Folha do Norte. n° 677 de 07/04/1923 - transcrição do ofício do
juiz e delegado Vicente Ferreira dos Santos à Câmara Municipal de Feira de Santana, de 04/04/1844.
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importante relatar é a presença de pessoas neste ambiente, o que nos leva a supor o quanto
este local era procurado tanto para o lazer dos moradores como também para a realização
de passeios ao ar livre.
Entretanto, vale a pena ressaltar que as obras citadas anteriormente, assim como
as outras realizações feitas pelos dirigentes, só foram possíveis graças a maior receita
financeira que o poder municipal passou a contar a partir do regime republicano. Este
fator foi fundamental para que os líderes da cidade pudessem financiar o processo de
modernização que eles tanto sonhavam para Feira, conforme relatado por Poppino:
As verbas municipais de Feira de Santana depois de 1889 suportaram, quase
que desajustadas, um intensivo programa de obras públicas. Essa situação
tornou-se possível somente porque a receita municipal assumiu proporções
astronômicas em comparação com as do período imperial. 8

O aumento da receita do município de Feira de Santana, só teria sido possível
graças a presença de alguns fatores como por exemplo, o crescimento da população, o
desenvolvimento da produção e a elevação na arrecadação de impostos, uma vez que
recentes formas de cobranças passaram a existir e aquelas que já haviam tiveram seus
valores ajustados. A conjunção desses vários elementos fez com que a cidade obtivesse
uma balança comercial favorável gerando desta forma uma maior acumulação de
recursos, mesmo em meio a alta inflação que o país enfrentava durante esse período.
Com crescimento da arrecadação gerada pelo município as lideranças feirenses
aos pouco começaram a implementar um conjunto de novas construções com o propósito
de renovar os aspectos físicos de Feira que por sua vez, também acabou por influenciar
os valores culturais da cidade na medida em que o aparecimento dessas edificações
exigiram uma grande mudança tanto no modo de vida das pessoas como nas relações que
elas estabeleciam entre si.
Além da busca por uma nova paisagem urbana, os membros do poder executivo
do mesmo modo que uma boa parte da elite, desejava por também modernizar os hábitos
e costumes do povo feirense. As praças, bem como os jardins construídos no fervor das
primeiras décadas do século XX na Princesa do Sertão, tiveram esse importante papel na
divulgação dos novos valores, que além de buscar proporcionar a criação de uma nova
cultura da população local ao incentivar os moradores a frequentarem esses ambientes
públicos, nos quais era possível assistir a realização de missas, apresentações de bandas

8

POPPINO, Rollie E. Feira de Santana. Itapuã. Coleção Baiana, 1968. 135 p.
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filarmônicas, bem como inúmeras outras atividades que eram também realizadas nesses
ambientes.
A criação desses espaços traziam consigo também uma outra forma de
organização, cujo desejo consistia em direcionar a população não elitizada para o
exercício de diferentes práticas e comportamentos.
As construções, seja no aspecto funcional ou no simbólico que deixavam
emanar de suas paredes, possuem um valor candente na organização da história
urbana. Funcionam como instrumento de organização da vida social, coibindo
práticas, desarticulando vivências, ao passo que estimulam novos
comportamentos no viver urbano, outras medidas de convívio em sociedade.
Prédios, avenidas, centros de comércio são reveladores de sonhos, desejos, atos
repressivos, construções culturais. São, também, pontos elaboradores de
subjetividades. 9

Rita de Cássia Chagas Henriques em seu trabalho A razão moldando o cidadão:
estratégias de política e espaço urbano disciplinar-BH-1907-1908, aborda uma situação
muito parecida ao nos relatar o caso de Belo Horizonte.
Plena de contradições, a República em Minas foi sendo imposta em nome da
modernidade. Inimiga histórica do centralismo monárquico e aspirando a uma
democracia liberal, a elite política mineira restringiu a participação política a
seus fiéis representantes, que se alocavam como clientes em todas as esferas
do poder. A um estado forte, construído segundo necessidades autenticamente
mineiras, deveria corresponder uma população igualmente limpa dos costumes
de outros tempos. A cooptação popular se deu por um discurso que apresentava
o Estado como a força eficiente e capaz de promover melhorias em todas as
instâncias da vida em coletividade. O maior exemplo: a construção de Belo
Horizonte, cientificamente projetada, urbanizada segundo os melhores moldes
estrangeiros, sem dúvida a versão arquitetônica da modernidade erguida no
centro de Minas. A cidade exigia um novo modo de vida, tanto quanto a
República o trabalho assalariado, a nova concepção de família, de lazer, de
sociabilidade.10

Em ambos os casos apresentados tanto referente a Feira de Santana quanto a Belo
Horizonte, percebemos que não era apenas importante transformar os aspectos físicos da
cidade, mas também tinha igual relevância fazer com que a população adotasse
comportamentos mais modernos e sofisticados, estes por sua vez de acordo com os
moldes republicanos.
Banir da cidade feirense qualquer tipo de conduta que fizesse menção aos
elementos rurais, seriam uma das formas que a elite local encontrara para empreender as

OLIVEIRA, Clóvis Frederico Ramaiana Moraes de. “Canções da cidade amanhecente”: urbanização,
memórias e silenciamentos em Feira de Santana, 1920-1960. Brasília, 2011. 261 p.
10
HENRIQUES, Rita de Cássia Chagas. A razão moldando o cidadão: estratégias de política e espaço
urbano disciplinar-BH-1907-1908. Cadernos de História, Belo Horizonte, v.2, p.57-63, out. 1997.
9
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transformações necessárias que proporcionariam a Feira se enquadrar de fato nos
caminhos da modernidade. Entre as determinações do poder municipal, estava o desafio
de construir um novo padrão de homem feirense, capaz de utilizar e interagir com os
aparatos surgidos a partir da república:
A crítica à perseguição de bois na cidade pode ser entendida como uma
estratégia de urdir uma nova postura masculina. Percebidos como selvagens,
rudes, feios e tumultuadores, os vaqueiros que conduziam as tropas de bois ao
Campo do Gado passaram a ter seu comportamento avaliado por indivíduos
“contaminados” pelos ideais de modernidade que, através das críticas expostas
nos jornais da cidade, constituíram paulatinamente um poderoso recurso
disciplinador que tinha como objetivo principal a formação de uma nova figura
de homem ...11

Logo, desta forma, o personagem o modelo de cidadão feirense durante toda a fase
imperial em Feira de Santana passou a ser condenada com veemência pelas lideranças
feirenses, que inclusive se fizeram valer de alguns aparatos da lei como, por exemplo, o
Código de Posturas Municipais que passou a proibir e punir as pessoas que ousassem
praticar qualquer tipo de atividade que lembrasse essa figura. Pois a forma como esses
sujeitos conduziam tanto suas atividades como suas próprias vidas iam de encontro ao
modelo de cidadão almejado:
O vadio, vagabundo, desocupados, definidos como uma imagem em oposição
ao ideal de homem pretendido pela modernidade se caracterizou como o
indivíduo sem domicílio, aquele que se recusava a seguir o ritmo e as regras
do trabalho, proporcionando assim a possibilidade de um desvio de caráter que
se traduzia num comportamento de desonestidade e de falta de vínculos
sociais{...} Assim, o vadio, o vagabundo e os desocupados são imagens
utilizadas para condenar a ociosidade da população e ressalta o ideal de uma
sociedade voltada para o trabalho, consequentemente o padrão masculino
idealizado por aqueles que sonhavam com a era dourada da civilização em
Feira de Santana apontavam o trabalho como um símbolo da masculinidade. 12

Os adjetivos utilizados pelos líderes municipais tinham como propósito condenar
o modo como esses sujeitos (os vaqueiros) conduziam suas vidas, “ao mesmo passo que
objetivava também difundir o ideal de uma sociedade voltada para o trabalho”13.
Quanto as inovações estruturais empreendidas pelo governo municipal, vale
ressaltar que muitas delas significaram a demolição de antigos casarões para o surgimento
de espaços mais modernos e sofisticados, dando assim à cidade um caráter mais urbano.
11

SIMÕES, Kleber Jose Fonseca Simões; MOTT, Luiz R. B. (Luiz Roberto de Barros). Os homens da
Princesa do Sertão: modernidade e identidade masculina em Feira de Santana (1918-1928). Salvador,
BA, 2007. 130 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal da Bahia. Faculdade de
Filosofia e Ciências Humanas, Salvador, 2007. 67f.
12
SIMÕES. Op.Cit. p. 73.
13
SIMÕES. Op.Cit. p.73.
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Entre as estruturas que se constituiu como sendo de grande importância para a
disseminação dos mais recentes valores modernos estavam as praças. Esses locais, até
então considerados apenas parte pouca significativa da cidade, passaram a partir da
República a ocupar um papel de destaque, tendo em vista sua nova roupagem bem como
suas recentes pretensões adquiridas.
Em Feira de Santana algumas praças como, por exemplo, a General Argollo, da
Matriz e a Bernardino Bahia, abraçavam ambos os conceitos definidos, uma vez que os
locais citados tinham várias funcionalidades, que iam desde espaços meramente de lazer,
nos quais as pessoas se encontravam para conversar, brincar, namorar ou assistirem a
apresentações de bandas filarmônicas, ao mesmo tempo em que poderiam servir como
espaços tanto religiosos quanto políticos, já que eram também utilizados para a realização
de missas bem como para eventos de ordem política. Como podemos perceber nas
imagens a seguir:

Figura 2- Altar Armado na Praça Fróes da Motta 1948

Fonte: GAMA, Raimundo Goncalves. Memoria fotográfica de Feira de Santana. Feira de Santana, Ba: Fundação
Cultural de Feira de Santana, 1994. 126p

A imagem acima apresenta a inauguração da praça Fóes da Motta, nela podemos
verificar a presença de várias autoridades feirenses seja no aspecto religioso, representado
pela figura dos padres (no lado direito da foto), como também por líderes políticos da
cidade (situados no lado esquerdo da imagem).
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A escolha por estes locais não se deram ao acaso, tendo como pressuposto que
eles eram considerados enquanto espaços centralizadores, seja pelo simples fato de
conseguirem reunir um grande número de pessoas, já que as praças geralmente utilizadas
para estar finalidade estavam próximas das principais vias que cortavam a cidade, como
também por se situarem junto a ambientes que expressavam certo poder, como foi o caso
das praças: Fróes da Motta, Bernardino Bahia e da Matriz, tanto a primeira quanto a
segunda estão localizadas em frente à residência de dois grandes líderes políticos de Feira
de Santana durante as primeiras décadas do século XX, enquanto que a terceira
localizava-se nas imediações da Igreja Matriz, local até hoje de grande importância para
a cidade, tendo em vista o enorme poder que até então o catolicismo tem sobre Feira.
Uma outra característica também atendida pelas praças se constituía na dimensão
do lazer. Conforme podemos notar na figura 3.

Figura 3- Praça General Argollo na década de 20

Fonte: Arquivo digitalizado do Museu Casa do Sertão, ano de 2016.

Em muitas oportunidades os feirenses se dirigiam até esses ambientes com suas
famílias para passear a cavalo, haja vista a tranquilidade existente nesses locais durante
as primeiras décadas do século XX. É possível notarmos ainda que essas áreas eram
também muito procurada por criadores de equinos, ao levarmos em consideração a grande
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concentração de cavalos nesta imagem, muitos deles, inclusive, se alimentando da
vegetação rasteira existente no local.
Além das suas características e dos seus valores funcionais surgidos a partir da
dinâmica impulsionada pela demanda do novo regime político, posteriormente essas
mesmas praças de Feira de Santana começaram a contar com a presença de modernas
estruturas, muitas vezes semelhantes a um palco armado, geralmente situada no centro da
praça e com forma octogonal, recoberto por uma espécie de cúpula metálica – estes
espaços foram denominados de coretos.
Quanto a origem dessas estruturas segundo Joana Nunes, em seu estudo O coreto
na cidade de Lisboa, eles teriam surgidos juntamente com os quiosques, tendo em vista
que ambos descendem de uma matriz comum, neste caso os pavilhões chineses. Os
coretos conforme defende a autora teriam passado por inúmeras influências em diferentes
zonas geográficas (figuras 4, 5 e 6). No entanto, Joana Nunes ressalta que essas
construções teriam de fato suas origens na China, a princípio servindo como local de
meditação para as pessoas, e também desempenhado a função de embelezamento dos
jardins.

Figura 4- Imagem de um pavilhão chinês.

Fonte: Google imagens, 2016.
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Figura 5: Pavilhão de jardim, na Índia.

Fonte: NUNES, Joana Santos. O coreto na cidade de Lisboa. Universidade de Lisboa. Faculdade de Belas
Artes 2012, p.50.

Na figura 4 visualizar um pavilhão chinês, enquanto que na figura 5 conseguimos
observam um modelo de um coreto originado na Índia. Ao analisarmos com cuidado as
duas fotografias, é possível verificar algumas semelhanças entre eles, como por exemplo
suas formas e dimensões, que para isso também se faz necessário levarmos em
consideração as diferenças tanto temporal quanto regional em que cada gravuras foram
elaboradas.
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Figura 6- Ilustração de pavilhão de jardim. Jaipur, Índia.

Fonte: NUNES, Joana Santos. O coreto na cidade de Lisboa. Universidade de Lisboa. Faculdade de Belas Artes 2012,
p.51.

Na figura 6 mais uma vez nos é apresentado um modelo de coreto situado na Índia,
no interior da imagem observamos uma festa semelhante a uma espécie de baile dada a
vestimenta trajada pelos sujeitos que aparecem na fotografia, o que nos faz perceber o
quanto esses espaços, desde suas origens mais antigas, já eram requisitados para a
realização deste tipo de evento. É possível vermos ainda a presença apenas de uma
população que se apresenta enquanto elitizada, o que vem a reforçar a ideia de que o
acesso aos coretos logo nos seus primórdios estaria restrito a uma pequena parcela da
sociedade, neste caso aos mais favorecidos economicamente.
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Figura 7- Gravura de um pavilhão Chinês

Fonte: NUNES, Joana Santos. O coreto na cidade de Lisboa. Universidade de Lisboa. Faculdade de Belas Artes 2012,
p.52.

Na imagem de número 7 temos a fotografia de um quadro do edifício Rotunda em
Chelsea (Londres), verificamos no centro a representação de um pavimento chinês muito
maior que o coreto, porém muitas vezes apresentando algumas similaridades quanto a sua
forma e também buscando atender a uma mesma finalidade, no caso da ilustração em
análise a característica que é ressalta constitui também no lazer.
Já para Delmar Carvalho, diferentemente do pensamento defendido por Joana
Nunes, a tese de surgimento dos coretos tem se mostrado bastante contraditória, conforme
mostra a citação a seguir:
Em Portugal e não só, tem havido a afirmação, por escrito também, que os
coretos surgiram após os ideais da Revolução Francesa 1789, que, como se
sabe, teve vários anos de germinação e até de dispersão como de rumos que
nada tinham a ver com os idealistas da renovação cultural, o que é certo é que,
em nossas pesquisas, fomos encontrar documentos que provam que já, na GrãBretanha, a partir dos meados do século XVIII e até algo antes, já existiam
estas construções, como nos belos e históricos jardins “Vauxhall Gardens”,
Londres.14

Apesar das indagações e controvérsias que tratam sobre o surgimento dos coretos,
assim como seu local de origem, o que nos parece correto afirmar é que estes espaços
apenas começaram a adquirir uma dimensão mais voltada para o entretenimento da
população a partir dos ideais defendidos pela Revolução Francesa (igualdade,

(1) “Magna Carta”: documento, datado de 1215, considerado como a base das liberdades inglesas, o qual
acabou por servir como base para a criação do Parlamento.
14
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fraternidade e liberdade), momento este em que a cultura sai dos espaços fechados e
passar a ser apresentada em áreas públicas, ou seja, os coretos inicialmente surgem na
França com a proposta de descentralização e democratização cultural:
Ao longo da década de 1830, as formações musicais alcançaram um novo
alento, através dos empreendedores parisienses que decidiram explorar a
música no espaço público, criando os primeiros exemplos de edifícios
construídos para essa função. Um dos casos foi protagonizado por Philippe
Musard, um dos pioneiros que, após ter estudado os pleassure gardens ingleses,
desenvolveu a reparação do pavilhão do Jardin Turc. O local que já era bastante
procurado na capital devido ao espaço acolhedor do pavilhão, como
decorações exóticas muito apreciadas pelos citadinos após a remodelação do
pavilhão, foram recuperadas alguns das suas funções e, segundo Marie-Claire
Mussat, tornou-se um dos primeiros exemplos de edifícios especificamente
(re)construídos para acolher grupos musicais.15

Ao abordar em sua citação os efeitos causados pela Revolução Francesa sobre as
práticas de entretenimento e lazer na França, Joana Nunes expõe uma outra dimensão que
também passou a ser vista nos espaços públicos, como por exemplo nos quiosques e nos
coretos, que foi o elemento musical. As bandas que faziam uso desses locais se
apropriavam tanto para expor suas apresentações ao público quanto para desenvolverem
seu próprio trabalho, tendo em vista que uma boa parte delas assim que foram criadas não
contavam com uma sede própria, conforme veremos no texto ao falarmos sobre as
apresentações feitas pelas filarmônicas feirenses.

1.1-

Os coretos feirenses

Em Feira de Santana, construídos respectivamente nos anos de 1915, 1916 e 1919,
os coretos localizados atualmente nas praças Fróes da Motta, Bernardino Bahia e
Monsenhor Galvão (mais conhecida como Praça da Matriz), começam a surgir na cidade
alguns anos após a implantação do regime republicano em nosso país, tendo como
principal propósito atender aos ideais modernos pretendidos pela elite feirense, que
tinham como referência a capital da Bahia, que por sua vez, se espalhava na cidade do
Rio de Janeiro, neste período sede do Governo Federal.
Três coretos foram construídos nas Praças da Feira de Santana, o mais antigo
é o da Praça Bernardino Bahia (1915), construído e inaugurado pelo Intendente
Cel. Bernardino da Silva Bahia, o 2° localiza-se na Praça Mons. Renato Galvão
15

NUNES, Joana Santos. O coreto na cidade de Lisboa: Reintegração do Equipamento no Espaço
Público Urbano. Disponível em: http://www.repositoria.ul.pt/handle/10451/8866. Acesso em: 20 de set.
de 2013. P. 54-55.
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e data de 1916. Uns afirmam ter sido edificado pela Comissão da Festa de
Santana; outros asseguram que ele surgiu juntamente com a construção da
praça na gestão do Intendente da época, Cel. Agostinho Fróes da Motta. O 3°
na hoje Praça Cel. Agostinho Fróes da Motta, em 1919. A praça se chamou
sucessivamente Imperatriz Tereza Cristina e General Argolo, depois Coronel
Agostinho Fróes da Motta. Havia, ainda, um coreto, na Praça do Alto do
Cruzeiro, que foi restaurando em 1969, pelo prefeito João Durval Carneiro.
Não se sabe quem o construiu, nem tão pouco quem o demoliu. 16

A implantação dessas construções, em cada uma dessas localidades, não se deu de
forma aleatória, mas pelo fato das lideranças municipais de Feira de Santana entenderem
que estes espaços seriam centrais dentro da cidade, uma vez que estavam articuladas com
as principais vias de comércio e circulação, tanto de pessoas como de meios de
transportes, consequentemente apresentavam um grande fluxo de transeuntes:
{...}era de fundamental importância para os dirigentes locais fomentar as
diversões na praça da matriz, um dos locais mais concorridos para o footing,
incentivando que as relações sociais de caráter urbano fossem se sobrepondo
às práticas provincianas. De acordo com Charles Santana, os coretos onde
ocorriam as tocatas eram espaços “sínteses do urbano”, neles poderiam se
concentrar aspectos culturais, religiosos e políticos, palco das disputas dessas
esferas, que se desdobravam nas ações das filarmônicas.17

Aline Aguiar Cerqueira dos Santos um pouco mais adiante porém neste mesmo
trabalho Diversões e civilidade na 'Princesa do Sertão' (1919-1946), a profunda ainda
mais seu ponto de vista ao classificar que os locais definidos para a escolha dos
divertimentos feirenses eram considerados como sendo “artérias urbanas”.
A cidade feirense foi e é o local onde acontecem diversas formas de
sociabilidade, entre elas as diversões. Nas suas artérias urbanas, em suas praças
e coretos ocorreram desfiles musicais das filarmônicas, os circos, os jogos de
futebol, as festas de sábado de Aleluia realizadas pelos cordões carnavalescos
da cidade, a Festa de Nossa Senhora de Santana, o Bando Anunciador, o
Carnaval e a Micareta. Nas sedes de suas instituições, conferências, saraus,
recitais, bailes dançantes; no teatro, espetáculos diversos; e no cinema, a
imagem em movimento “que faz sonhar”. 18

Em ambas as citações feitas pela autora, conseguimos visualizar o acontecimento
de inúmeras diversões em Feira de Santana, como também a preocupação dos dirigentes
municipais em centralizar todas essas formas de divertimentos em uma única parte da
cidade, tendo como propósito favorecer essas áreas consideradas centrais. A maneira
como este espaço fora organizado favorecia tanto a elite feirense, que geralmente
possuíam vários imóveis nestes lugares, como os próprios visitantes que por aqui
16

ALMEIDA, Oscar Damiao de. Dicionário da Feira de Santana. Feira de Santana, Ba: Santa Rita, 2006.
p.43
17
SANTOS, Aline Aguiar Cerqueira dos. Diversões e civilidade na 'Princesa do Sertão' (1919-1946).
2012. 160 f. Dissertação (Mestrado em Historia) - Universidade Estadual de Feira de Santana, 2012. 20f.
18
SANTOS. Op.Cit., 20f.
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passavam, pois dada a concentração em único local esses sujeitos já saberiam para qual
rua ou avenida deveria se dirigir caso desejasse algum tipo de divertimento.
No capítulo seguinte, serão apresentados as principais vivências da cidade em
torno dos coretos, bem como seus usos, buscaremos também analisar o caráter
centralizador desses espaços, na medida em que tentaremos perceber esses locais
enquanto facilitadores tanto para o encontro quanto para a mobilização de pessoas, além
disso, refletiremos sobre as mais importantes atividades de lazer que aconteciam como
por exemplo, as apresentações das bandas filarmônicas.
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2- Os coretos feirenses: palcos de diversas formas de entretenimento e de disputas

As formas de divertimento em Feira de Santana durante todo o início do século
XX se constituíram como uma das grandes armas utilizadas pelos dirigentes feirenses
para alcançar seu desejo de produzir um novo modelo de cidadão, pois além de
modernizar os espaços físicos da cidade se fazia também necessário a criação novos
espaços de sociabilidades:

Além da divisão da área física da cidade, outros espaços devem ser
considerados, como os de sociabilidades. Espaços como o Cine teatro Santana,
as filarmônicas, as festas religiosas, os clubes e os grupos literários faziam
parte da rotina e do lazer dos feirenses. 19
[...] com a fusão, o cine teatro Santana, passou a ser o principal centro de
diversão da urbe, sendo um dos espaços mais valorizados e frequentados pelos
abastados de Feira de Santana. A partir de então além do teatro, havia a
novidade do cinema, mais um símbolo do progresso que chegava a essa
cidade.20

O aparecimento dessas formas de sociabilidades foi de fundamental importância
para que a elite feirense conseguisse implementar o seu projeto modernizador, porque
estes tipos de entretenimento se apresentaram como uma das maneiras de educar a
população feirense para os novos comportamentos exigidos a partir da República. O
refinamento dos hábitos da população feirense também se constituiu como sendo algo
primordial para que Feira de Santana mantivesse o título de cidade Princesa do Sertão,
dado por Ruy Barbosa como bem afirma Aline Aguiar Cerqueira dos Santos:
Para tanto, os grupos dirigentes centraram na representação da cidade como a
“Princesa do Sertão”, a expressão do progresso, da civilidade e da
modernização, sintetizando o projeto político de destacar a cidade dos demais
municípios e, também, da capital baiana. Esse projeto político se desdobrou
em várias esferas, na tentativa de não somente de mudar a configuração
espacial da urbe, mas principalmente modificar costumes e hábitos ligados à
tradição pastoril da cidade. Uma dessas esferas era a das diversões que,
estrategicamente, cumpriam o papel de difusores destes ideais. 21

19

Cunha, Nayara Fernandes de Almeida. Os coronéis e os outros: sujeitos, relações de poder e práticas
sociais em Feira de Santana (1907-1927). 2013. 152 f. Dissertação(Mestrado). Programa de PósGraduação em História, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2013. f.23.
20
Idem, 24f.
21
Santos, Aline Aguiar Cerqueira dos. Diversões e civilidade na “Princesa do Sertão” (1919-1946) /
Aline Aguiar Cerqueira dos Santos. – Feira de Santana - BA, 2012. 10 f. : il.
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Desta maneira, a prática das novas formas de divertimento se constituíram como
sendo uma dos grandes aliadas para que a elite feirense conseguisse manter a Feira em
condição de prestígio frente às demais localidades do interior baiano, visto que esses
sujeitos não desejam em hipótese alguma que Feira de Santana perdesse o seu trono
enquanto cidade Princesa do Sertão.
2.1- A importância das funções desenvolvidas tanto pelas filarmônicas quanto pelos
coretos

As agremiações como as Sociedades Filarmônicas 25 de Março, Vitória e Euterpe
Feirense tiveram uma grande importância para a consolidação dos projetos elaborados
pelos dirigentes municipais, na medida em que esses grupos exerceram o papel de
divulgar e propagar os valores modernos:
As filarmônicas foram fundadas para a educação musical, (...) posto que a música
era considerada pelas elites como um elemento importante para concretude do
processo “civilizador”, europeizando costumes de matriz africana (...), também
ajudava a difundir, através das marchas e dos dobrados executados pelas
filarmônicas em desfiles cívicos, os valores de progresso e civismo. 22

Desta maneira, as filarmônicas ocupavam a relevante tarefa de tornar as pessoas
muito mais cultas e sofisticadas, ao levarmos em consideração que a partir do elemento
musical outras formas de ler e interpretar o mundo passaram a ser divulgadas com vias a
expandir os recentes princípios progressistas.
Quanto as apresentações executadas pelas bandas filarmônicas, havia a
possibilidade de presenciá-las em várias partes da cidade, entre esses locais de atuação
estavam os coretos, que por sua vez eram utilizados tanto para a realização de ensaios
como para apresentações. As relações estabelecidas entre ambos teriam sido iniciadas
desde o surgimento de cada um deles, conforme podemos perceber no estudo realizado
por Delmar Domingos de Carvalho:

Intimamente ligadas aos CORETOS - também estes inspirados nos ideais de
Liberdade, Igualdade e de Fraternidade - eis também estas pequenas joias de

22

SANTOS, Aline Aguiar Cerqueira dos. Diversões e civilidade na 'Princesa do Sertão' (1919-1946).
2012. 160 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de
Santana, 2012. 51f.
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arte, que surgem já no século XVIII. Na Inglaterra, por exemplo, nos célebres
jardins VAUXHLL em Londres, já havia bandas atuando!23

Essa afinidade entre as filarmônicas e os coretos eram constantes em Feira de
Santana, um dos argumentos residia no simples fato das bandas não possuírem uma sede
própria no início do século XX, e outra justificativa se baseava no fato dessas estruturas
estarem situadas em áreas consideradas como sendo centrais, o que facilitava a divulgação
dos trabalhos apresentados pelas agremiações.
A praça da Matriz se mostrava enquanto um local central para os dirigentes
feirenses não só pela sua localização privilegiada como também por favorecer a
disseminação de relações de caráter social urbano. Por este motivo, o coreto existente
nessa área era constantemente palco de diversos tipos de manifestações das mais variadas
ordens, conforme nos fala Aline Aguiar Cerqueira dos Santos:
Inicialmente, tudo acontecia na Rua Conselheiro Franco, “a rua movimento”,
antiga Rua Direita “ironicamente a mais ziguezagueante de todas”. Ao longo
desta via se localizavam as sedes das filarmônicas, a Escola Normal, o Grêmio
Rio Branco, a Pensão Universal, o Clube Coreográfico Dois de Julho e o CineTeatro Santana. Seguindo a direção sul, chegava-se à Igreja Matriz e à grande
praça ajardinada com seu coreto, palco de diversas manifestações; e ao norte,
o destino seria a Igreja dos Remédios. 24

Contudo, vale apena ressaltar que este tipo de acontecimento não se dava somente
nas imediações da Igreja de Santana, coretos de outras praças também eram bastante
requisitadas para a prática de diversões, como por exemplo a praça Bernardino Bahia e a
Fróes da Motta.

2.2- A carência de documentos escritos e os desafios de se trabalhar com o recurso
fotográfico

A análise de algumas fotografias do período em estudo, para que possamos
visualizar como essas estruturas foram apropriadas pelos mais diversos grupos sociais.
Entretanto, Lucas Almeida ressalta que ao optarmos por trabalhar com imagens devemos
atentar para alguns riscos presentes neste tipo de documentação:
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O trabalho com estas fontes requer a percepção de que a pessoa que construiu
o retrato funcionou como um filtro que selecionou aquilo que será ou não
captado por suas lentes. Estes materiais são, portanto, imbuídos de uma
neutralidade, mas constroem uma narrativa própria, uma visão de mundo muito
específica que relaciona com o motivo pelo qual foram produzidas e os meios
onde deveriam circular.25

Este ausência de neutralidade tão presente na fotografia, segundo Maria Eliza
Linhares Borges, teria uma íntima relação com o elemento da subjetividade, tendo em
vista que o fotógrafo ao fazer seus registros imagéticos estar de certo modo exercendo
algum tipo de influência sobre eles:

Embora o Movimento Surrealista não possa ser responsabilizado pela mudança
na caracterização da imagem fotográfica, não há como negar que as montagens
dos fotógrafos que dele participaram muito contribuíram para problematizar
sua natureza. A partir de então, fica fortalecida a tese de que por trás da
chamada câmera lúcida há um ou mais indivíduos interessados em divulgar
suas intenções sociais e suas visões da realidade. Mas nem por isso as imagens
fotográficas perderam sua aura de magia e encanto. 26

A subjetividade tão presente na produção das imagens fotográficas também estaria
ligada diretamente ao desejo de se perpetuar a memória dos grupos sociais mais abastados
da sociedade e consequentemente difundir esses ideais aos demais membros que a
integram:
{...} a imagem fotográfica funciona, na realidade, como um espelho cultural,
que tanto informa como constrói interpretações sobre os objetos e sujeitos
fotografados. Dentre a multiplicidade de usos e funções a ela atribuída, há que
se ressaltar seu poder de celebrar e edificar a memória coletiva de grupos
sociais e sua capacidade de difundir perfis socioculaturais. 27

Este caráter memorialístico contido através das imagens nos leva a problematizar,
por exemplo, a ausência e o desaparecimento de algumas imagens referentes à
participação de um determinado grupo social no período em questão, o registro ou não de
um determinado monumento.
Uma hipótese muito simples é que talvez esses materiais não tenham sequer sido
documentados, ao levarmos em consideração os grandes custos da fotografia durante este
período, assim como a própria falta de interesse registrar-se práticas populares, haja vista
a descriminação com que eram tratadas.
25
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Outro elemento bastante complexo e tão presente para aqueles que almejam ou já
trabalham com a análise de imagens fotográficas é o fenômeno da descontinuidade:

Essa descontinuidade provocada pelo que se vulgarizou como o
‘congelamento’ do instante, ou a natureza indicial da fotografia, ou ainda a
‘ficção temporal’, pode levar uma negação da história, se a entendermos como
processo de mudança. Mas do que isso, ela pode dificultar o entendimento da
fotografia como uma representação, e, como tal, também parte da realidade
sensível.28

Contudo, se faz importante ressaltarmos que apesar dessa falta de sequência de
quem produziu ou organizou um certo álbum ou qualquer que seja a natureza na qual as
imagens tenham sido acomodadas, tem se mostrado muito interessante para o trabalho do
pesquisador refletir a respeito das escolhas feitas pelo fotógrafo ou grupos sociais que
elaboraram esse tipo de registro, ao mesmo tempo que tem proporcionado compreender
os critérios e as regras que incidiram na confecção deste tipo material bem como sua
própria forma de organização.
Outro detalhe importante também apresentado pela autora diz respeito a
importância de um texto descritivo abordando os principais elementos presentes em cada
imagem, pois segundo Linhares os recursos fotográficos não falam por si só, sendo
portanto necessária uma contextualização para que sejam melhor compreendidos:
Sabe-se que uma imagem visual é uma forma simbólica cujo significado não
existe per si, quer dizer ‘lá dentro’, como coisa dada que pré-existe ao olhar, à
intenção de quem o produz. Vista sobre essa ótica, ela deixa de ser espelho ou
a duplicação metódica. Apresenta-se como um linguagem que não é nem
verdadeira nem falsa. Seus discursos sinalizam lógicas diferenciadas de
organização do pensamento, de ordenação dos espaços sociais e a medição dos
tempos culturais. Constituem modos específicos de articular tradição e
modernidade. Por tudo isso, sabe-se que uma dada imagem é uma
representação do mundo que varia de acordo com os códigos de quem a
produz.29

Além de todos os cuidados citados anteriormente, a autora diz ser também
importante que o pesquisador tenha claro em sua mente que este tipo de registro não
contém a realidade fidedigna do passado tal qual ele aconteceu, pois a fotografia assim
como todo e qualquer outro tipo de fonte estar sujeita tanto as influências do contexto em
que foram produzidas quanto pela própria ação dos sujeitos que a elaboraram, sendo
portanto necessário uma leitura mais cuidadosa.
28
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2.3- Análise de imagens

Logo abaixo iremos analisar algumas fotografias cujo foco principal serão a
figuras dos coretos. A partir das imagens selecionadas objetivamos compreender os
principais usos aos quais esses espaços buscavam atender assim como as disputas que
aconteciam neste local.

Figura 8- Praça Bernardino Bahia entre 1920 e 1930

Fonte: Fonte: GAMA, Raimundo. Feira de Santana e Ruy Barbosa: o pouso da águia na 'terra formosa e
bendita'. Feira de Santana, Ba: [s. n.], 2002. 123 p.

Na imagem acima nos é apresentada a praça Bernardino Bahia, ao analisarmos a
fotografia conseguimos perceber que esta localidade era bastante visitada pelos feirenses,
alguns inclusive acompanhadas por seus familiares: maridos, esposas, filhos. Essa
evidência nos leva a crer que este ambiente era muito requisitado tanto para o passeio
quanto para o divertimento das pessoas, principalmente nos finais de semana ao levarmos
em consideração o tipo de vestimenta que cada um dos sujeitos presentes na fotografia
estão trajando, sendo bem comuns aquelas que eles costumavam utilizar aos sábados e
domingos.
Outra característica observada na foto é a aparência do coreto situado no meio da
praça, ele se encontra paramentado com um tipo de iluminação (ou quem sabe de enfeite)
nos fazendo imaginar que alguma festividade estaria ou teria acontecido naquele local.
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Aliás, fato este muito recorrente se levarmos em consideração que os coretos foram
durante um bom período considerados enquanto sendo espaços sínteses do urbano pelo
simples fato de neles acontecerem eventos da mais variada natureza, desde atividades
religiosas, beneficentes, assim como atos políticos. Conforme percebemos a seguir na
citação feita por Charles de Almeida Santana:

Os coretos, o espaço apoteótico. Neles, as filarmônicas conviviam com
políticos, religiosos, poetas. Um território semelhante a uma síntese possível
do urbano e de lutas pelo predomínio na cidade. Muitas vezes colados à Igreja
Matriz, próximo à feira, eles eram motivo e palco de sonoras disputas em
público, como a tentar estabelecer uma sintonia entre os poderes terreno,
celestial e musical.30

A fotografia logo abaixo talvez nos permita perceber alguns aspectos essa
caracterização feita por Charles Santana.

Figura 9 - Praça de Santana, hoje praça da Matriz

Fonte: GAMA, Raimundo Goncalves. Memoria fotográfica de Feira de Santana. Feira de Santana, Ba: Fundação
Cultural de Feira de Santana, 1994. 23 p.

Através da imagem panorâmica referente à praça da Matriz no ano de 1930,
conseguimos visualizar com bastante clareza como o coreto existente neste local ocupava
uma posição geográfica bastante privilegiada dando uma visão completa de todas as ruas
e casas que estavam ao seu redor, este fator talvez explique o porquê deste ambiente ter
sido muito requisitado durante as primeiras décadas do século XX, para o
desenvolvimento das mais diversas atividades de caráter religioso, beneficente, político e
de lazer. Está análise nos facilita ainda compreender a caracterização feita por Charles
SANTANA. Charles d’ Almeida. Musicalidades Baianas: As Filarmônicas do Recôncavo. Disponível
em: <http://www.uesb.br/anpuhba/artigos/anpuh_I/charles_almeida.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2011. 5-6 p.
30
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Santana ao considerar o espaço do coreto enquanto apoteótico, pois a definição atribuída
pelo autor diz respeito justamente a essa capacidade que esses palcos tinham de
concentrar várias funções e consequentemente desenvolvendo numerosos tipos de
relações.
Outra característica percebida se refere ao tamanho das árvores plantadas nessa
praça, geralmente elas apresentam uma baixa estatura e não estão situadas tão próximas
à estrutura do coreto, nos levando a crer desta maneira que toda essa vegetação encontrada
na praça formasse uma espécie de círculo em cujo centro estava a figura do coreto.
Já na imagem seguinte vemos uma fotografia da praça Fróes da Motta no ano de
1950, a partir dela conseguimos notar uma grande organização quanto ao jardim que
circulava toda a praça, no centro árvores de pequeno porte e nas laterais e ao fundo
palmeiras.

Figura 10- Praça Fróes da Motta, 23 de março de 1950

Fonte: GAMA, Raimundo Goncalves. Memoria fotográfica de Feira de Santana. Feira de Santana, Ba: Fundação
Cultural de Feira de Santana, 1994. 26 p.

Outro detalhe que podemos perceber se refere à organização do jardim, no qual
todos os caminhos abertos entre um grupo de plantas e outro, parecem conduzir o olhar
ou o próprio visitante diretamente para a figura do coreto. Há de se destacar ainda o
grande quantidade de postes ao longo da praça, fator que proporcionava um maior
destaque deste local, principalmente à noite, ao levarmos em consideração que as ruas
durante essa época eram pouco iluminadas.
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Nesta imagem também é possível percebermos a presença de algumas pessoas, os
dois indivíduos na parte inferior da foto, por exemplo, parecem se tratar de um pai e um
filho, no qual o primeiro, pelo que é apresentado na fotografia, busca acompanhar o ritmo
do segundo. Na parte esquerda da foto uma pessoa parece estar aproveitando a sombra da
árvore. O comportamento desempenhado por cada um dos sujeitos envolvidos nos faz
notar assim a dimensão do lazer existente neste local.
Na imagem seguinte, também referente ao coreto da praça Fróes da Motta, cujo
período não soubemos datar, conseguimos observar várias pessoas no entorno da praça,
algumas inclusive se tratando, provavelmente, dos próprios moradores naquele local,
dada a proximidade em que se encontravam das casas.

Figura 11- Coreto da praça Fróes da Motta década de 20

Fonte: GAMA, Raimundo Goncalves. Memoria fotográfica de Feira de Santana. Feira de Santana, Ba: Fundação
Cultural de Feira de Santana, 1994. 37 p.

Para compreendermos melhor esse papel cumprido pelos coretos enquanto
equipamentos utilizados para distinção entre as classes sociais, analisemos um relato feito
por Eurico Alves Boaventura sobre os festejos durante o período de louvor a Nossa
Senhora Santana na praça da Matriz:

A noite, recolhida a procissão, dada a benção do S.S Sacramento, em plena
Praça da Matriz, voltava-se para a última tocata. Em torno do coreto,
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alinhavam-se as cadeiras de vime, de palhinha das famílias. Interessante era
que entrava ano e voltava ano e as cadeiras eram colocadas no mesmo lugar.
Fosse ao lado da quermesse, lado direito, e se encontraria, todo o ano, a serena
gordura de Abílio Ribeiro, acompanhado de D. Isabelinha, fechando os olhos
bem míopes teimando em não usar óculos. Mais pra lá, o povo de Ângelo
Cohim e as meninas de Manuel Severo {...} Nesta mesma fila, ao lado
esquerdo da quermesse, minha Mãe e minhas irmãs, ao lado norte, podia
contar-se na certa com a figura de Manuel Portugal, baixote, gordo, a família
em volta, quase junto do povo do Dr. Agnelo Macedo. E assim era. As famílias
ricas da cidade ou modestas, todas ali. Não era assim mesmo, Silvaninho? A
maior riqueza era o conceito de que gozavam. E tinham todos obtido sui
generis usucapião respeitado por todo mundo, quanto aos lugares em volta do
coreto. Depois a população extravasou a praça e adeus! Lugares préassinalados. 31

Verificarmos a partir da fala do autor a grande demarcação de cada um dos
espaços em volta do coreto conforme a posição de prestígio ocupada pelos sujeitos ali
presentes. Contudo, conseguimos perceber também no relato feito por Eurico Alves que
a população menos abastarda, quando possível, procurava romper com a ordem que
estava sendo imposta naquele local não respeitando os limites que lhes eram colocados,
ao sentarem nos lugares reservados para a elite feirense.
Este mesmo coreto era também palco de várias formas de entretenimento,
principalmente durante o novenário em louvor a Nossa Senhora Santana, conforme
podemos verificar na fala de Antônio Lajedinho: “no coreto, depois de terminada a
novena, a filarmônica da noite, com seus instrumentos brilhantes e as fardas multicores,
caprichavam nas marchas carnavalescas, nos sambas, dobrados e também pedidos
especiais”.32
Este tipo de ocasião também dava lugar ao desenvolvimento de outros tipos de
relações, no caso especial dos jovens, por exemplo, seria o momento ideal para a paquera
como também uma forma de demonstrar sua beleza e elegância: “Os rapazes, quase todos
eles de paletó e alguns com gravatas, faziam um círculo em volta do coreto, deixando o
espaço central livre para que as moças se mantivessem andando em volta, entre eles e o
coreto”.33
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2.4- As disputas em torno dos coretos

Além de se apresentarem enquanto locais no qual se convergiam atividades do lazer, os
coretos se apresentavam como sendo também espaços de disputa pelo poder, seja por
parte dos líderes da cidade como também pelas bandas filarmônicas, que faziam uso
dessas estruturas para realizarem seus ensaios e executarem seus shows. Analisemos
primeiro a situação das agremiações musicais:
Como era esperado realizou-se no sábado de Aleluia o festival campestre do
triunfante clube carnavalesco Filhos do Sol, na Praça Froés da Motta. (...)
Ocorreu no local ótimo serviço de pasteis, gelados e bebidas finas, (...) ao som
da estudiosa banda musical Euterpe Feirense, (...).34
Conforme havíamos noticiado, realizar-se-á, hoje á noite a festa campestre que
o cordão carnavalesco Melindrosa oferece ao povo desta cidade na Praça
Santana. (...) será abrilhantada pela Vitória, com leilão, e outros
divertimentos.35

A disputa entre as bandas era tão grande que cada agremiação tinha como palco
um coreto em especifico. Contudo essas rivalidades se tornavam ainda maiores durante
as comemorações em louvor a Nossa Senhora Santana, padroeira deste município. As
disputas eram tão acirradas entre elas que a ordem de distribuição das noites contendo o
dia em que cada uma delas faria sua apresentação era determinada a partir do sorteio.
(...) Na sua última reunião, com a presença das respectivas diretorias das três
corporações orpheicas locais, procedeu-se ao sorteio das tocatas, que vão ser
distribuídas no criterioso programa em elaboração. (...) A inauguração realisarse-á às 20 horas do próximo dia 19, sexta-feira tocando, no ato, a filarmônica
25 de Março. No dia 20 começarão as novenas, assim distribuídas: 1º noite –
Irmandade de S. Benedito e Confraria do Rosário – tocará no coreto a Vitória;
2º noite - Auxiliares do Comércio – tocará no coreto a Euterpe Feirense; 3º
noite – Confraria do S. Coração e Pia União das Filhas de Maria – tocará no
coreto a 25 de Março; 4º noite – Apostolado da Oração e Confraria do Carmo
– tocará no coreto a Vitória; 5º noite – Funcionários públicos – tocará no coreto
a Euterpe; 6º noite – Artistas Feirenses – tocará no coreto a 25 de Março; 7º
noite – Senhorinhas da Feira – tocará no coreto a Vitória; 8º noite – Família
Bahia – tocará no coreto a Euterpe Feirense; 9º noite – Noite dos Negociantes
– tocará no coreto à tarde a 25 de Março e a noite a Vitória. 36

No entanto, Aline Aguiar Cerqueira dos Santos ressalta que essa determinação era
apenas válida para o período correspondente ao novenário, sendo portanto o dia da grande
festa abrilhantado pelas as três filarmônicas feirenses.
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As querelas ocorridas entre as bandas pela disputa de espaços para suas
apresentações, principalmente dos coretos, não se constituíam como sendo uma
particularidade em Feira de Santana, pois este fato se mostrava bastante comum por toda
a Bahia, sobretudo nos municípios que compunham o Recôncavo baiano.
As competições tomavam as cidades. Partidários da Apolo “tratavam a Lira de
‘Fedendo a Bode’. E os Lira chamavam os Apolo de ‘Fedendo a Gás’”, junto
aos dois coretos da Praça do Chafariz, no centro de Santo Amaro: uma no
coreto construído por um pedreiro, outra no do engenheiro. Os embates
rítmicos punham peças clássicas, dobrados e valsas nas cenas cotidianas no
Recôncavo. Acusações e roubos de repertório eram eleitos temas de muitas
conversas nas residências, nos armazéns, nas estações ferroviárias, nas feiras,
nas alfaiatarias, nas barbearias, nas oficinas das estradas de ferro. Os adeptos
de uma sociedade musical não usavam as cores do pavilhão da outra: o verde
da Lira e o vermelho da Apolo.37

No caso de Santo Amaro percebemos que essas rivalidades eram tão fortes que
cada agremiação tinha seu próprio palco para as apresentações, também era muito comum
os confrontos corporais entre os membros dos grupos ao levarmos em consideração as
mais diversas formas de agressão e violência que ambos integrantes das filarmônicas
praticavam contra seus adversários com o propósito único de se manterem ou conquistar
uma determinada posição de prestígio na sociedade:
Uma luta fratricida. Pedradas, tiros, pauladas e facadas, numa luta de vida ou
morte, foi o que se viu, até que os agressores fugiram e outros se refugiaram
no quartel, ficando dessa luta dezenas de pessoas feridas, vindo a falecer,
alguns dias depois, a Senhora Mariquinha Tomé, que recebera uma garrafada
na cabeça, cujo óbito ocorreu no dia 13 de dezembro do mesmo ano.38

As desavenças entre os grupos musicais parecia não ter limites, pois
constantemente os membros dessas agremiações se enfrentavam através de confrontos
armados, alguns destes atos inclusive ocasionaram consequências horríveis como, por
exemplo, lesão e morte de várias pessoas.
Os coretos feirenses também formaram palco de inúmeros debates políticos. Na
imagem a seguir por exemplo, temos a foto de um comício presidido pelo senhor
Adhemar de Barros:

SANTANA. Charles d’ Almeida. Musicalidades Baianas: As Filarmônicas do Recôncavo.
<http://www.uesb.br/anpuhba/artigos/anpuh_I/charles_almeida.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2011. 6 p.
38
Idem 6 -7 p.
37

39

Figura 12- Comício de Adhemar de Barros entre 1955 e 1960

Fonte: GAMA, Raimundo Goncalves. Memoria fotográfica de Feira de Santana. Feira de Santana, Ba: Fundação
Cultural de Feira de Santana, 1994. 165 p.

Na fotografia em questão temos a figura do coreto localizado na praça Bernardino
Bahia, sobre ele o candidatado a presidência da república nos anos de 1955 e 1960,
Adhemar de Barros( personagem a direita imagem com o paletó aberto), acompanhado
por seus aliados, a sua esquerda Dival da Silva Pitombo, poeta feirense estar a proferir
seu discurso, ao seu lado percebemos a presença de um repórter o qual parece estar através
do seu gravador realizando a cobertura de todo o evento, evidenciando assim a
importância deste fato para a cidade.
Esta relação entre o espaço dos coretos e as atividades políticas representada na
foto, se analisado com cuidado, pode ser observada desde o surgimento dos mesmos em
Feira de Santana, uma vez que todos eles teriam sido edificados durante a gestão de dois
dos mais renomados intendentes feirenses, sendo eles: Agostinho Fróes da Motta e
Bernardino Bahia, inclusive dois destes foram construídos próximos as suas respectivas
residências.
A incerteza quanto a quem coube o ônus de elaborar o coreto situado na Praça da
Matriz também tem si mostrado enquanto sendo algo impreciso e de bastante disputa,
haja vista que os grupos ligados ao intendente Agostinho Fróes da Motta afirmam ter sido
ele o responsável por está construção; em contrapartida, os religiosos contradizem esse
argumento, alegando que o coreto fora levantado pelo pároco da igreja, o Monsenhor
Tertuliano Carneiro, juntamente com a comissão de festas do ano de 1916.
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Essa rivalidade pode também ser percebida a partir da análise de cada uma das
três plantas dos coretos, conforme vemos a seguir:

Figura 13- Planta arquitetônica do coreto localizado na praça da Matriz

Fonte: BAHIA, SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO. IPAC-BA: Inventário de Proteção do Acervo
Cultural da Bahia. Salvador, 2002, p.79.
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Figura 14 - Planta arquitetônica do coreto localizado na praça Fróes da Motta

Fonte: BAHIA, SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO. IPAC-BA: Inventário de Proteção do Acervo
Cultural da Bahia. Salvador, 2002, p.81.
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Figura 15- Planta arquitetônica do coreto da localizado na praça Bernardino Bahia

Fonte: BAHIA, SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO. IPAC-BA: Inventário de Proteção do Acervo
Cultural da Bahia. Salvador, 2002, p.83.
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Ao observarmos a imagem dessas três plantas vimos que o fato dessas estruturas
se apresentarem enquanto edificações elevadas do chão, assim como seu formato
octogonal, conferiam a elas um enorme destaque. O modo como foram construídos
facilitava muito bem a visualização por partes das pessoas que assistiam aos eventos
ocorridos nestes ambientes. Tendo em vista essas características, tanto as bandas
filarmônicas quanto as lideranças políticas disputavam acirradamente esses locais para
suas respectivas atividades.
Outro detalhe que conseguimos analisar a partir dessas plantas é como parece
haver um espírito de competitividade entre os idealizadores de cada projeto, uma vez que
as mais recentes demostram características bem modernas em comparação ao modelo
anterior, aparentando em sua estrutura materiais mais sofisticados e uma cobertura
personalizada.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste trabalho, pudemos perceber que o espaço dos coretos se
apresentavam enquanto sendo um dos principais locais utilizados pela elite feirense para
difundir a toda a sociedade os novos valores modernos originados a partir do regime
republicano. A escolha por essas estruturas esteve diretamente ligado ao simples fato
delas estarem situadas em ambientes considerados como sendo síntese do urbano, ou seja,
por se localizarem em áreas centrais caracterizadas tanto pela grande circulação de
pessoas como também por estar próximas as principais ruas e avenidas da cidade.
Conseguimos observar que por este motivo os coretos foram muito procurados,
principalmente na primeira metade do século XX, para sediarem os mais variados tipos
de festividade, sejam as atividades promovidas pelas filarmônicas durante o período dos
comemorações em louvor a Senhora Santana, os eventos beneficentes promovidos pelo
Asylo Nossa Senhora de Lurdes em parceria com essas agremiações, como para as
apresentações das bandas filarmônicas.
Além deste tipo de finalidade ao qual os coretos se prestaram durante vários anos,
vimos também que eles se configuraram em diversos momentos como sendo palcos de
inúmeras disputas políticas. Um exemplo disso, foram as próprias apresentações
realizadas pelas sociedades filarmônicas, principalmente durante o novenário em louvor
a Nossa Senhora Santana, momento de grande mobilização na cidade. Tendo em vista
que cada agremiação geralmente era composta por sujeitos que desempenharam ou
exerciam algum tipo de poder na cidade, as apresentações realizadas pelos seus
respectivos grupos iriam impactar sobre o prestígio social de suas lideranças e
consequentemente dando a elas um maior destaque em comparação aos demais.
Contrastando com o seu próprio passado, atualmente os coretos se encontram
praticamente abandonados, tanto pelo poder público quanto pela população, fato este que
por diversas vezes foi inclusive abordado pelo Jornal Folha do Norte em alguns de seus
exemplares. Ao relatar que as estruturas dos coretos encontra-se praticamente
abandonadas e totalmente descaracterizadas das suas funções de origem, denunciam que
na prática quase não têm funcionalidade alguma, servindo apenas para ocupar espaço. No
entanto, as situações mais graves são verificadas nos coretos existentes nas praças
Bernardino Bahia e Fróes da Motta, nas quais essas construções no momento estão sendo
utilizadas como abrigos de pequenos botecos, finalidade está totalmente desvitalizada em
relação aos objetivos iniciais que essas estruturas se propunham a atender.
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Embora tenham sido tombados pelo Governo Estadual, o que consequentemente
acabou por conferir a essas estruturas maiores recursos para sua preservação bem como
sua própria manutenção, impedindo assim que viesse a serem destruídos pelos efeitos da
modernização, em Feira de Santana o quadro tem se mostrado o inverso, pois prefeitura
municipal tem deixado muito a desejar com relação a vigilância desses equipamentos
públicos, que frequentemente a noite são ocupados por moradores de rua, mendigos,
usuários de drogas. Além disso, já durante o dia podemos constatar ainda mais essa
descaracterização, tendo em vista que os sujeitos aos quais o poder municipal atribuiu o
direito de explorá-los estão a utilizar esses monumentos enquanto sede de bares.
A falta de respeito com a memória de Feira de Santana tem demonstrado a pouca
preocupação tanto por parte da população feirense quanto pelos órgãos públicos em
preservar viva a história da Princesa do Sertão, ambos os lados parecem não compreender
a importância disso, algo que conseguimos visualizar ainda com muita facilidade a partir
das várias obras executadas pelo poder municipal, que constantemente tem desrespeitado
os valores históricos de Feira, assim como o próprio comportamento da população que
constantemente destrói a memória da cidade ao depredar, pichar e roubar peças e
monumentos que representam (representaram) um marco na história do município.
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FONTES

Jornal Folha do Norte de 1910-1920

LAJEDINHO, Antônio do. A feira na década de 30 (memórias). Feira de Santana, BA:
[s.n.], 2004. 175p
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